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POZVÁNKA na jednání zastupitelstva

SLOVO STAROSTKY

na II. řádné zasedání Zastupitelstva
města Nové Sedlo, které se uskuteční dne 23.3.2022 od 15.00 hodin ve velké zasedací síni Městského úřadu Nové Sedlo. Na programu
jednání bude mimo jiné – zhodnocení činnosti výkonu přenesené
působnosti zabezpečované MěÚ za
rok 2021, zajištění požární ochrany ve městě, dodržování zákona o
finanční kontrole za rok 2021, přehled oprav bytového fondu a nebytových prostor za rok 2021, přehled dlužníků a vymáhání pohledávek za rok 2021, prodeje pozemků, směny pozemků, atd..

Vážení spoluobčané,
měsíc březen je již
radostným příslibem prvních jarních paprsků a
zeleně v našem
městě. V měsíci
únoru se uskutečnil pracovní den
s t a v b y
„Revitalizace vodní nádrže Malá
Anna“ za účasti
zhotovitele stavby
firmy Gardeline,
s.r.o. Litoměřice,
stavebního dozoru
p. Hájka, vedoucího
technického
dvora a zároveň
zástupce ČRS MO Loket p. Švandrlíka, zástupce firmy Drime, s.r.o.
Karlovy Vary, úředníků a vedení města. Proběhla kontrolní pochůzka
staveniště, byl zpracován havarijní a povodňový plán a předložena
žádost na kácení stromů, atd.. Byly zahájeny práce na deponiích,
technologický postup těžby a přepravy sedimentu uvnitř nádrže a
technologický postup vzorkování odpadu. Kontrolní dny budou probíhat ve 14-ti denních intervalech. Věřím, že stavba bude pokračovat
dle předloženého harmonogramu a v roce 2023 se budeme společně
těšit na nově upravený rybník Malá Anna.

Všichni jste srdečně zváni.

Káva se starostkou
Vážení občané,
ke zlepšení kvality služeb a života
ve městě bych Vám chtěla nabídnout možnost přijít na neformální
schůzku s jakýmkoliv problémem,
připomínkou či přáním „Káva se
starostkou“, které se budou konat
vždy první pondělí v měsíci od
15.00 do 16.30 hodin
v restauraci Meteor Nové Sedlo.
První schůzka se uskuteční dne
7.3.2022, následuje 4.4.2022.
Termíny budou vždy upřesněny.

Těší se na vás Vaše starostka

Setkání s podnikateli
30.3.2022 od 16.00 hodin na sále KD Meteor v Novém Sedle při
odpolední kávě se uskuteční setkání
s podnikateli z Nového Sedla na téma
rozvoje a potřeb podnikání, podmínek
při podnikání a případných požadavků
na vedení města.

Připravených projektů máme mnoho a já se Vám budu snažit
v každém čísle našeho měsíčníku jednu stavbu představit a přiblížit.
Krásné jaro Vám přeje Vaše starostka Ing. Věra Baumanová

Dobré hospodaření města
v uplynulém roce

Odstávky elektrické
energie

První svatební obřad v
letošním roce

Kulturní akce, které se pro
vás připravují

Moderní zásilkové boxy
sklízí úspěch
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Změna je život aneb nové listy s novým názvem
Rada města na svém jednání rozhodla o změně názvu tohoto pravidelného měsíčníku, který je určen pro všechny obyvatele tohoto města a
informuje vás o dění a všem podstatném v našem městě. Od března 2022 se tedy budete setkávat nikoliv s Novosedelskými listy, ale s měsíčníkem pod názvem Městské listy Nové Sedlo. Věříme, že se vám nový název zažije stejně dobře jako Novosedelské listy a zůstanete této
pravidelné dávce informací věrni.

Teplo zdražilo v některých městech skoro na trojnásobek
Začalo to elektřinou, následoval plyn a letos se vlna zvyšování cen přelévá i do dodávek tepla. Zdražování už od ledna na svých vyúčtováních pocítil téměř každý, kdo je napojený na teplárenskou síť. Někdy si lidé
připlatili i dvouapůlnásobek toho, co minulý rok. Jedná se prakticky jen o
plynové zdroje. S drahými energiemi nyní bojuje celá Evropa. Ceny elektřiny, plynu a emisních povolenek jsou nejvyšší v historii. Povolenky teď
stojí téměř 100 eur, před pár lety to byly jednotky. Elektřina za rok zdražila na trojnásobek a plyn se někdy prodával i 10x dráž než v roce 2020.
Avšak Město Nové Sedlo, díky dceřiné společnosti Teplárenská NS, s.r.o.
zachovalo cenu tepla. Cena tepla zůstává n e z m ě n ě n a. V souladu
s platným cenovým rozhodnutím ERÚ je cena za dodané množství tepelné energie 510,-Kč/GJ bez DPH.
Kdo nejvíce zdražil teplo?
Termo Děčín o 51%, H-therma Hrádek nad Nisou o 167%, TEZA Česká Třebová o 140%, Správa bytového fondu města Vítkova o 91%,Teplo
Nový Bor o 73%, TH Broumov o 60%, atd.. Město Cheb rovněž zdražilo ( v korunách) z 492,-Kč/GJ na 852,-Kč/GJ.
Co se týká dodávky plynu pro rok 2023-2024 pro město a jejich organizace ( mateřská škola, základní škola, městský úřad, městské byty napojené na plyn, KD Meteor a Nové Sedlo s.r.o.) starostka města vyjednala přes Ing. Jirgla, Energetické služby Karlovy Vary cenu plynu od ČEZu
za 789,-Kč/MWh (oproti Innogy 2.290,-Kč/MWh, LAMA 2.099,-Kč/MWh, epet 2.090/MWh).
Ing. Věra Baumanová, starostka města

Dobré hospodaření města v uplynulém roce
Výsledky hospodaření města v uplynulém
roce byly velmi úspěšné. V průběhu celého
roku probíhaly plánované opravy domů a
bytů v majetku města a také odstraňování
řady havárií. Náklady na tyto akce překročily
rozpočtem stanovenou částku o cca 30%.
Probíhaly také plánované investice a přesto,
že pokračovaly potíže zdravotního charakteru
s pokračující pandemií koronaviru, tak se
podařilo stabilizovat finanční stránku hospodaření. Stav účtů města vzrostl o více než
deset milionů korun a v současné době tvoří
více než 26 mil. Kč.
Ze strany nadřízeného orgánu Karlovarského
kraje také proběhly kontrolní audity, které
potvrdily bezchybnou činnost vedení města a

První setkání pracovní skupiny ODPADY 2022
Dne 9. 2. 2022 v 15:30
hodin se poprvé sešla na
svém jednání pracovní skupina ODPADY 2022. Jednání
se zúčastnila paní Hányšová, paní Zemanová, pan
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úřadu. To je velmi dobrý výsledek a předpoklad úspěšného rozvoje města do dalších let,
kdy se bude potřeba více zaměřit na programy tepelného, energetického a také odpadového hospodářství města.
Realizují se projekty pro rozšíření výstavby
rodinných domů na stávajících pozemcích,
které půjdou do prodeje v letošním roce a
probíhají jednání pro přípravu nových pozemků pro budoucí výstavbu rodinných domů.
Od počátku letošního roku se město musí
vypořádat se změnou v legislativě odpadového hospodářství, která byla uskutečněna
v souladu s vydaným zákonem. K tomu byla
ustanovena pracovní skupina občanů a zástupců vedení města k posuzování a navrhování případných změn pro dobrou funkci systému odpadového hospodářství.
V letošním a příštím roce bude také probíhat
významná modernizace veřejného osvětlení,

Fuchs, pan Mann, pan Zelenka, pan Cervan a pan
Kerula. Z jednání byl
z pracovních důvodů omluven pan Rychna. V průběhu
jednání se ke skupině online
připojil pan Groh ze společnosti JRK Česká republika,
aby přítomným členům skupiny zodpověděl jejich dotazy.

První setkání se neslo spíše
v duchu rozsáhlé diskuze na
téma kuchyňského bio odpadu, tříděného odpadu, sběrného dvora a bio odpadu.

která bude podpořena státními dotacemi.
Pracovní
činnost
zvolených
zástupců města, vedení a pracovníků úřadu
probíhá v souladu s platnými zákony tak, aby
se město rozvíjelo v možnostech bydlení,
pracovních příležitostí, služeb a ostatních.
V souladu s probíhajícími změnami také probíhá kritika od některých občanů. Oprávněné
podněty se samozřejmě v souladu s platnými
zákony řeší a ty ostatní řádně objasňují.
Nejlepší odpovědí jsou samozřejmě dobré
výsledky hospodaření města, které budou
jistě pokračovat i v letošním volebním roce.
Ing. Karel Tetur – tajemník úřadu

Přání občanů

Na základě některých občanů
našeho města ze
sídliště
jsme
Další schůzka pracovní sku- přesunuli kontejpiny je naplánována na 2. 3. nery na sklo do
2022.
vybudovaných
Klára Hányšová, referent přilehlých krytých
odpad. hospodářství
Foto: P. Varga míst, aby cinkot skla nerušil klid našich občanů.
Ing. Věra Baumanová, starostka města
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Poplatek ze psů pro rok 2022
Poplatek je splatný nejpozději do 31.03. příslušného kalendářního roku.
Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne
měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Platbu máte možnost provést v hotovosti v pokladně MěÚ Nové Sedlo nebo bankovním převodem—číslo bankovního
účtu 201 293 786/0300, s variabilním symbolem 1341. Do poznámky platby vždy uvádějte jméno majitele psa.
Sazba poplatku

za prvního psa

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

a) chovaného v rodinném domě - jedna bytová jednotka

300 Kč

450 Kč

b) chovaného v bytovém domě se dvěma a více byty

1000 Kč

1500 Kč

c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let

200 Kč

300 Kč

d) chovaného na zahrádce

300 Kč

450 Kč

Osvobození a úlevy
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby
podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených
k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.
V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.
Od poplatku se dále osvobozují:
•

osoby, které převzaly psa ze psího útulku, a to po dobu 1 roku ode dne jeho převzetí,

•

držitel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu – snížení sazby poplatku na částku 200,- Kč za prvního psa a
částku 300,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

Snížení sazby poplatku o 50% se poskytne poplatníkovi, který nechal psa trvale označit čipem nebo tetováním a současně jej zavedl do regitrů
psů, a to počínaje měsícem následujícím po měsíci ve kterém k očipování došlo a to po dobu následujících 2 let.
Městský úřad Nové Sedlo, odbor územního plánování, investic a životního prostředí Vás také upozorňuje na splatnost
nájmů a pachtů za pozemky ke dni: 31. 03. 2022.
Platbu máte možnost provést v hotovosti v pokladně MěÚ Nové Sedlo nebo bankovním převodem—číslo bankovního
účtu 201 293 786/0300, s variabilním symbolem 2131. Do poznámky platby vždy uvádějte jméno nájemce/pachtýře.
Marcela Sienková

Oznámení o odstávkách
elektrické energie vždy najdete na hlavní stránce našeho webu www.mestonovesedlo.cz.
Více informací také na:
www.cezdistribuce.cz
3

Městské listy Nové Sedlo

INFORMACE Z RADNICE/SPOZ

březen | 2022

Příprava území pro výstavbu rodinných domků v lokalitě Hornická kolonie
Vážení občané,

Na zelené pásy kolem základní školy a zahrádek byly
postaveny sloupky, které zamezují parkování automobilů, které zde parkovaly a bohužel ničily toto prostranství, o které se příkladně starají místní zahrádkáři, za
což jim patří velké poděkování.
Milan Pešák, místostarosta

Město Nové Sedlo ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR dokončuje stavbu
„Nové Sedlo – Příprava území pro výstavbu rodinných domků v lokalitě Hornická
kolonie“. Stavba by měla být na základě uzavřeného Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo
dokončena k 31. 5. 2022. V současné době se dokončují inženýrské sítě a v jarních
měsících by měly být zahájeny práce na sanaci komunikace a následně bude provedena komunikace. Po osazení silničních obrubníků na stavbu nastoupí firma OMEXON GA ENERGO s.r.o., Plzeň, která bude provádět pokládku kabelu nízkého napětí
a osadí trafostanici. Dále budou osazeny optické kabely a provedeno veřejné osvětlení. Nyní je již provedena parcelace pozemků a v budoucnu bude k prodeji 15 zasíťovaných parcel o rozloze cca 1000 m2.
Chtěla bych tímto poděkovat obyvatelům z Hornické Kolonie, Krupičné ulice a vlastníkům zahrádek za velikou trpělivost, kterou mají s probíhající stavbou. Stavební
práce budou brzy dokončeny a nově vybudovaná komunikace bude pro všechny
velkým přínosem.
Šárka Pojarová

Poděkování paní starostce
Chtěl bych touto cestou poděkovat paní starostce Věře Baumanové, která mě 2x pomohla ohledně ucpané kanalizace na Příčné 483. Vždy se
to stalo ve večerních hodinách na víkend. Zajistila firmu, která přijela ihned a několik hodin odstraňovali prasklou a ucpanou kanalizaci. Tyto
splašky mě natekli do nové koupelny, vany a WC, kterou jsem si na vlastní náklady udělal. Teď už probíhá celková oprava kanalizace ve vchodě a chtěl bych ještě jednou poděkovat za ochotu a rychlost paní starostky.
Lukas Horvath, Příčná 483
INZERCE
Dovolujeme si
vás pozvat do
Farmářského
Obchůdku u
Gorovích.
Masarykova
110,
Nové
Sedlo, 35734.
Nabízíme vše z
naší
výroby
(sýrové výrobky) a produkty
od jiných VÝROBCŮ.

4

SPOZ/MěK NOVÉ SEDLO

březen | 2022

Městské listy Nové Sedlo

Životní jubilea
V měsíci březnu se dožívají významného životního jubilea tito občané Nového Sedla:
05.03.
07.03.
09.03.
13.03.

16.03.
20.03.
21.03.
26.03.

Mališ Josef
Vajner Vladislav – 86 let
Bohunovská Mária
Horváthová Kateřina

Ježková Jitka
Nožková Markéta
Urbanová Hana
MUDr. Špalek Václav

Vážení jubilanti, jménem Městského úřadu Nové Sedlo a jménem Sboru pro občanské záležitosti Vám ze srdce přejeme pevné zdraví, hodně
štěstí a spokojenosti v osobním životě.
V měsíci březnu se významného životního jubilea dožívá celkem 20 občanů. Výše jsou uvedeni ti, kdo doručili našemu úřadu souhlas
s uveřejněním v Novosedelských listech.
Vše nejlepší, hodně štěstí a zejména pak pevné zdraví přejeme i všem ostatním jubilantům, kteří v našem seznamu uvedeni nejsou.
Klára Hányšová, referent HSO

První svatební obřad v letošním roce
I přes nepříznivou epidemiologickou situaci se v obřadní
síni našeho úřadu uskutečnil dne 15.02.2022 v 15:22
hod. první svatební obřad v letošního roku. Šťastnými novomanželi jsou:
Petr a Nataša Haníkovi.
Jménem sboru pro občanské záležitosti a jménem Městského úřadu Nové Sedlo jim ze srdce přejeme hodně štěstí, lásky a porozumění na společné cestě životem. Věříme, že toto magické datum a hodina, které si pro svůj slavnostní den zvolili, jim splní
všechna očekávání a tužby. Na fotografii můžete vidět, jak jim to slušelo.
Matrikářka Bc. Jitka Ježková
I
N
F
O
R
M
U
J
E
www.mkns.cz

•

Březen měsíc čtenářů
Vážení, už je to 13 let co se stal březen měsícem, který propaguje
čtenářství a četbu. Právě proto bychom nabídli celý měsíc registrace do knihovny ZDARMA. V knihovně Vás rádi provedeme a pomůžeme s výběrem knih. Ukážeme jak se správně orientovat v našem
katalogu a udělat si rezervaci z pohodlí domova.

Měk Nové Sedlo

O bylinkách jsme se dozvěděli mnoho užitečných informací
Dne 9.2.2022 od 16.30 hodin proběhla v Městské knihovně Nové
Sedlo přednáška znalce bylin a
mastí lázeňského lektora pana
Karla Štenbaura.
Přednáška byla velice zajímavá a
přednášející reagoval na naše
všechny dotazy. A nebylo jich málo!
Všechno nás zajímalo – od nachlazení, bolesti kloubů až k patním
ostruhám. A na všechno jsme dostali odpověď. Blok na poznámky se zaplňoval všemi užitečnými radami. Nechtěli jsme pana Štenbaura pustit a přednáška se protáhla přes dvě hodiny.
Všichni účastníci přednášky, a bylo nás přes 25 posluchačů, si odnášeli domů
cenné rady a postřehy z oblasti bylin, mastí a alternativní medicíny. Jen takových to přednášek více. Bylo to poučné a zajímavé. A ještě navíc jsme měli od spolku Nový kurz dobrou kávu, čaj i sladkost k tomu.
Za posluchače Zdena Smutná a Vlasta Šimicová
5
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Vzpomínky zůstávají!

Pro maminky s dětmi na mateřské dovolené

První úterý v únoru jsme se seznámili s knížkou Babičko, dědečku
vyprávěj!! Každé úterý od 13:00
hodin se tak pravidelně setkáváme a prarodiče si vytvářejí vlastní
knihu vzpomínek a fotografií.
V případě zájmu se na akci můžete stále přihlásit.

Rádi bychom pozvali všechny maminky s dětmi na mateřské dovolené dne 10. 3. 2022 od 10:00 hod.
k příběhu Kamínek od spisovatelky Fišarové. Dozvíme se, jak takový kamínek putuje a také si nějaký
vyrobíme. Hlavně si to všichni užijeme!! Budeme se na Vás těšit.

Děti školou povinní
Dne 16. 3. 2022 od 13:00 hod. proběhne v knihovně soutěž Svět v kostce, přijďte předvést vaše znalosti. Na vítěze čeká odměna!!

Dne 29. 3. 2022 od 16:00 hod.
autorské čtení s Markétou Harasimovou

Herní souboj
Vítěz Jakub Bano v ČLOVĚČE NEZLOB SE!! Který převálcoval
všechny soutěžící svým výkonem.
Gratulujeme.

Jedná se o českou spisovatelku a scenáristku, publikuje
také články na webových portálech Psychologie.cz či zeny.iPrima.cz. Je členkou české sekce AIEP, asociace autorů detektivní a dobrodružné literatury. Věnuje se také
tvorbou divadelních her. V roce 2017 založila nakladatelství MaHa, kde vychází díla českých autorů. Přijďte si
poslechnout 29. 3. 2022 od 16:00 hod. autorské čtení
této okouzlující a talentované ženy. Určitě to stojí za to!

Noc s Andersenem
Naši milí čtenáři, už se to blíží. Čekáme na ten váš převyprávěný příběh, který vám otevře dveře do Noci
s Andersenem, který se uskuteční 1. 4. 2022. Čekají nás
kouzla a lektvary, hádanky a úkoly. Kdo ví, snad nedorazí
ten, jehož jméno nesmíme vyslovit. Tak už vám něco říká
letošní téma?? Někteří už se můžete těšit na dopis od
sovy z knihovny čar a kouzel v Novém Sedle.

„ Květiny, keře a stromy na našich zahrádkách“
Dne 19.4.2022 od 15.00 hodin se v Městské knihovně Nové Sedlo uskuteční přednáška pro zahrádkáře od Kačky Bílkové.
Co a kdy sázet v jarních měsících za květiny a keře? Jak ošetřovat a stříhat stromy? Jaké vysazovat? A
mnoho užitečných jiných rad.
Tužku, papír na poznámky a dobrou náladu s sebou. O občerstvení se postará spolek NOVÝ KURZ.
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Městská policie Nové Sedlo Sedlo.
UPOZORNĚNÍ pro řidiče v ulici
informuje
Ve spolupráci s kolegy OO PČR Loket se podařilo v měsíci lednu na základě záznamů
MDKS města Nové Sedlo odhalit a následně
ustanovit osobu pachatele, který posilněn
alkoholickými nápoji, boxerským způsobem
poškodil pravé zpětné zrcátko u jednoho ze
zde zaparkovaných osobních motorových
vozidel v ulici Sadová. Za svůj nesportovní
výkon byl dle zákona náležitě odměněn.
Dne 5.2. 2022 v ranních hodinách se místnímu občanovi stala trnem v oku jedna
z kamer MDKS města Nové Sedlo. I přes skutečnost posilnění alkoholickými nápoji dokázal
gymnastickým
výkonem
vyšplhat
k zařízení kamery, které následně svým jednáním úmyslně poškodil, a to konkrétně
elektrickou nabíjecí soustavu. K smůle onoho občana však bylo to, že byl sledován jinou
kamerou MDKS města, takže následně strážníkům Městské policie nezbývalo nic jiného
než celou věc s dotyčným náležitě vyřídit, jak
zákon ukládá a dovoluje. Tajností není to, že
dotyčná osoba odpovědná za škodu na kameře byla v minulosti odhalena a usvědčena
MDKS města pro jiný protiprávní skutek. Závěrem strážníci Městské policie chtějí poděkovat občanu, který součástky dobíjecí soustavy kamery nelezl a donesl na MÚ Nové

Inženýr Junior

Městské listy Nové Sedlo
parkovali výhradně
na místech k tomu
určených, tedy pouze a jen na parkovacích místech a
neparkovali
v jednotlivých zatáčkách, čímž podstatně přítomností
neoprávněného
parkujícího vozidla
snižují
možnost
úklidu napadaného sněhu a také omezenou
průjezdnost pro nákladní vozy zabezpečující
svoz komunálního odpadu. Děkujeme J, pokud se tato výzva nesetká s kladnou odezvou, lze jen podotknout, že i na tuto část sídliště se vztahuje dopravní značka „IZ 8a“ Zóna s dopravním omezením, kde je zakázáno stání vozidel mimo vyznačená místa.

Sklářská, Sadová, Příčná, Revoluční

Na základě dopravního značení v ulici Sadová, Příčná, Sklářská vyplývající z dopravní
značky „IZ 8a“ - Zóna s dopravním omezením
je zakázáno stání vozidel mimo vyznačená
místa. Městská policie do jisté míry toleruje
omezené zastavení a stání za účelem složení, naložení nákladu, odnos nákupu apod.
Delší doba zastavení a stání (nad 20-30 minut) bude Městskou policií Nové Sedlo řešena oznámením dopravního přestupku.
Pokud jde o parkování v pakovacím pruhu
v ulici Sadová, Sklářská vyzývá Městská policie Nové Sedlo řidiče k ohleduplnosti při parkování vozidel v tom smyslu, aby účelně a
hospodárně využívaly parkovací pruh za účelem maximálního využití parkovací plochy.
Dále se také průběžně řeší přestupky
v dopravě, spočívající v neoprávněném zastavení a stání na vyhrazeném parkovacím místě. Městská policie Nové Sedlo výše uvedené
dopravní prohřešky průběžně oznamuje na
Městský úřad Sokolov.

Městská policie Nové Sedlo informuje, že
v případě oznámení je možno telefonicky
volat v pracovní době (Po-Pá) na telefonním
čísle - 352 358 156 nebo 602 891 265.
V mimopracovní době jsou strážníci Městské
policie Nové Sedlo na dosahu za účelem
ochrany objektů města napojené na zabezpečovací zařízení, a to na telefonním čísle 602
891 265.

Městská policie Nové Sedlo upozorňuje a
žádá řidiče v ulici Revoluční a to zcela účelově právě v zimním období, aby svá vozidla

str. Viktor Pavlík a Roman Tvarůžek

www.zs-mestonovesedlo.cz

*

Po koronavirové odmlce se naše škola opět zapojila do projektu Inženýr Junior, který zaštiťuje SPŠ Ostrov. Žáci na 6 stanovištích prošli obory, které se na průmyslovce
vyučují. To znamená, že se seznámili s programováním CNC strojů a mikro:bitů, s
elektrickými obvody, s robotikou, s autotronikou a s prací na 3D tiskárně.
Tento projekt je vlastně určen pro žáky 8. ročníků. V prvním pololetí dostali možnost letošní deváťáci, aby o projekt nepřišli, v druhém pololetí nastoupí do projektu naše 8. třída.
V středu 2.2., po absolvování posledního stanoviště, předal absolventům projektu diplomy ředitel školy Ing. Pavel Žemlička.
Letošním „Inženýrům“ a „Bakalářům“ gratulujeme a budoucím přejeme hodně štěstí.

Učebna informatiky a robotiky na 1. stupni
Na 1. stupni máme
novou učebnu informatiky a robotiky.
Naši nejmenší z 1.A
vyrazili na průzkum
v doprovodu starších z 2.A na procvičování matematiky.
Druháci pomáhali se
čtením úkolů, kontrolovali
počítání,
radili při práci s myší a byli průvodci našich oblíbených www
stránek. Nadšení prvňáků bylo veliké. I druháci si v pátek užili
matematiku s tablety.

(3 ks)

www.zs-mestonovesedlo.cz
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KULTURA A ŽIVOT VE MĚSTĚ

ZIMNÍ OLYMPIÁDA V NAŠÍ OBCI
I v naší obci se letos konala zimní olympiáda, a to v Mateřské
škole Sklářská. Děti si z těsta vyrobily medaile, namalovaly
olympijskou i státní vlajku a po zapálení ohně a nástupu se
vrhly do soutěžení.
Ve školce se jel závod v běžeckém lyžování, soutěžilo se v biatlonu, krasobruslení, nechyběl ani curling a oblíbený
závod psích spřežení. Po slavnostním
nástupu při ukončení olympiády, předání diplomů a medailí, nesmělo chybět
"šampíčko" a diskotéka.
Nejen děti si tento týden náramně užily
a všichni se už teď těšíme na letní
olympiádu.
Kolektiv MŠ

Další kulturní akce, které se pro vás připravují:
Čištění Loučského potoka a okolí spolku Nový kurz

9.4.

Každoroční brigáda spolku Nový kurz

20.4. Recitační soutěž ZŠ Nové Sedlo v atriu MěÚ Nové Sedlo
30.4. Pálení čarodějnic na hřišti v Loučkách
Více informací v dubnových Městským listech Nové Sedlo, vývěskách po
městě a webu (Facebooku) města.
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KULTURA A ŽIVOT VE MĚSTĚ
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Stahujte na svém
chytrém telefonu
skrze aplikace
Google PLAY nebo
App Store.
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Přihlaste se do soutěže Tradiční výrobek
roku 2022
Kdo vyrábíte, tvoříte něco zajímavého na
území Karlovarského kraje, zapojte se do
internetové soutěže Tradiční výrobek
roku!
Můžete se přihlásit, i když nepodnikáte a
vaše tvoření je pouze pro vaši zábavu.
Nebo můžete nominovat někoho blízkého, kdo vytváří hezké, inspirativní věci.
Do 30. 4. 2022 na webových stránkách
vyplňte jednoduchý formulář a připojte
fotografie výrobku, který přihlašujete
nebo nominujete k soutěži v roce 2022.
Během května proběhne internetové
hlasování.
Cílem soutěže „Tradiční výrobek roku”
je získat přehled o zajímavých produktech na zájmovém území a případně
motivovat výrobce k tomu, aby v nejbližší době usilovali o značku "Original product of Sokolovsko".
Vyhlašovatelem a organizátorem soutěže "Tradiční výrobek roku" je
Mikroregion Sokolov - východ.
Více informací a přihlášení na:
https://www.sokolov-vychod.cz/aktuality/prihlaste-se-do-soutezetradicni-vyrobek-roku

Koncert Jazzového jara v METEORU
Na konec měsíce dubna se připravuje
koncert populárního tradičního jazzu.
Bude to v kulturním domě METEOR
v termínu 29. dubna a vystoupí dvě vynikající hudební skupiny. JAZZFANCIES Karlovy Vary se zpěvačkou Petrou Brabencovou a saxofonistou Milanem Krajícem a
jako druhá zahraje CHAMPAGNE LOVERS
BAND PRAHA s vynikajícím trumpetistou
Jirkou Masáčkem a ostatními sólisty.
Ing. Karel Tetur
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Moderní
úspěch

zásilkové

boxy

březen | 2022

sklízí Únor byl velmi větrný

Moderní zásilkové technologie již také v Novém Sedle
několik měsíců úspěšně fungují. Z-box ZÁSILKOVNA,
který je umístěn u vlakového nádraží a ALZABOX, který
je umístěn na náměstí u Městského úřadu Nové Sedlo,
jsou občanům k dispozici 24 hodin denně.

Třetí a čtvrtý týden v únoru patřil silnému větru a vydatným přeháňkám. S tím byly
také spojené časté výpadky elektřiny. Počasí si svou daň vybralo a nejen v našem
městě řádilo jako nespoutaný živel.

Běžná praxe—odpoledne objednáte, příští den v ranních
hodinách vyzvedáváte.
Jsme velmi rádi, že jsou tyto boxy součástí našeho města a občani mají tyto služby na dosah.

Měsíční periodický tisk územního samosprávného celku - MĚSTSKÉ LISTY NOVÉ SEDLO,
adresa redakce: Městský úřad Nové Sedlo, Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo.
Registrace MK ČR E 18170, redakční rada: předseda - Pittel T., dále - Bůžková B., Hányš R., Pešák M., Varga P.
email: redakcnirada@mestonovesedlo.cz,
Uzávěrka je vždy k 15. dni v měsíci.
Neobdrželi jste MĚSTSKÉ LISTY NOVÉ SEDLO? Kontaktujte nás na tel.: 352 358 106.
Tisk: Tiskárna Garmond, s.r.o. Dalovice
Vydává Město Nové Sedlo k 1. dni v měsíci v nákladu 1000 ks. Distribuce ZDARMA.
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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

