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Nové Sedlo lidem
Informace z úřadu
Nastal čas podzimní a s ním i krásná hra barev listů keřů a stromů včetně stínů při západu slunce. Poslední slunečné dny a léto je
definitivně za námi. Procházky a letní dovolené vystřídáme za přednáškové sály, kina a jiné zábavy a akce.
Před námi je řada nádherných akcí než nám paní zima zaklepe na dveře. Například ve městě se uskuteční zábavný desetiboj,
drakiáda, Halloween, podzimní oldies a advent. Dále zájezd v měsíci listopadu do Prahy na muzikál „Sněhová královna“, nádherná
akce dne 7. 12. 2015 Ivo Šmoldase „Krásný je život s humorem“, večer seniorů, atd. Je toho opravdu hodně a myslím si, že každý
občan si vybere to své. Sledujte naše nabídky v Novosedelských listech, na stránkách i Facebooku města, ve vývěsních skříní po
celém městě.
V měsíci září na řádném jednání Zastupitelstva města zastupitelé schválili prodej tří pozemků na průmyslové zóně v našem městě.
Jeden pozemek pro firmu e-r-s-,s.r.o. Chranišov čp. 56 k vybudování lehké průmyslové haly s jeřáby a dva pozemky pro firmu THL
-Luna, a.s., Praha 1 k výstavbě logistického centra a intermodálního překladiště obalového skla pro společnost O-I Manufacturing
Czech a pro další klienty a partnery společnosti. Firma Strabag pokračuje v pracích na III. etapě „Revitalizace a regenerace
panelového sídliště“, které má být dokončeno k 15. 11. 2015.
V měsíci říjnu se již pomalu připravuje Rozpočet města na rok 2016 tak, aby zastupitelé mohli na pracovních zasedání v měsíci
listopadu diskutovat a rozpočet upravovat, aby mohl být v prosinci 2015 schválen na řádném zasedání Zastupitelstva města.
Motto: „Máme jen tolik štěstí, kolik jsme schopni pochopit“ Maeterlinck
Přeji Vám klidné podzimní dny.
Grantový systém města – změna
V návaznosti na novelu zákona č. 250/2000 Sb.
Vás informujeme o změnách v rámci poskytování
dotací z rozpočtu města (dříve GRANTY).
Na webových stránkách Města Nové Sedlo najdete
jak nové Zásady pro poskytování dotací, tak nové
formuláře žádostí o poskytnutí dotací nebo
formulář vyúčtování dotace, které si můžete
stáhnout. Formuláře budou také k dispozici na
podatelně Městského úřadu nebo v kanceláři číslo
1.04 u paní Kláry Hányšové.
V případě jakýchkoliv nejasností nás neváhejte
kontaktovat – Klára Hányšová, tel. 352 358 131
nebo e-mail: fakturace@mestonovesedlo.cz.

Ing. Věra Baumanová, starostka města
Kontrolní výbor informuje o své činnosti za 3. čtvrtletí 2015
Dne 31. 8. a 21. 9. 2015 měl KV pracovní schůzky, kdy se držel plánu práce za
3. čtvrtletí 2015.
V tomto období jsme měli v náplni práce tyto body:
- kontrola plnění usnesení rady města za 1. pololetí 2015,
- kontrola prodaných bytů z majetku města a pronájmy nebytových prostor,
- kontrola použití příspěvku od města – TJ Baník Nové Sedlo,
- kontrola pohonných hmot MěÚ
a další body, o kterých vás budeme informovat po jejich vyřešení a objasnění
souhrnnou zprávou.
U kontroly pohonných hmot jsme byli obeznámeni panem Baumanem o automobilu, u kterého se zjistila vysoká spotřeba. KV se shodl, že by automobil měl
být přezkoumán v servisu či zda by nebylo lepší pořídit nové. Jinak nám bylo
kladně a vstřícně odpovězeno na jakékoliv otázky, a proto musím konstatovat,
že jsme neshledali žádné závažné nedostatky nebo závady, které by byly
v rozporu.
Předseda KV Milan Pešák

Pronájem sálu v KD METEOR - NOVĚ!
Na základě usnesení číslo 433/15 z jednání Rady města Nové Sedlo ze dne 9. 9. 2015 je povinnost každého
zájemce o pronájem nebytového prostoru - sálu v KD METEOR nejen sepsat s pronajímatelem Smlouvu o
pronájmu nebytového prostoru a zaplatit příslušný poplatek, ale nově i uhradit vratnou kauci ve výši 2.000,- Kč.
Pokud nájemce předá odpovědné osobě nebytový prostor v pořádku, kauce mu bude vrácena na základě
Potvrzení o předání nebytového prostoru - sálu v pokladně Městského úřadu Nové Sedlo.
V případě jakýchkoliv nejasností nás neváhejte kontaktovat – Klára Hányšová, tel. 352 358 131 nebo e-mail:
fakturace@mestonovesedlo.cz.
Vážení jubilanti,
jménem celého Městského úřadu v Novém Sedle a jménem Sboru pro občanské záležitosti (dále jen SPOZ)
přijměte gratulaci k Vašemu životnímu jubileu. Přejeme Vám hlavně hodně pevného zdraví a radosti ze
života.
Za SPOZ Klára Hányšová
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ZŠ Nové Sedlo, Městská knihovna, Městská policie Nové Sedlo (Kontrolní výbor)
Přivítali jsme prvňáčky
Stejně jako v loňském roce, tak i letos, jsme na Městském úřadu v
Novém Sedle přivítali naše prvňáčky. Stalo se již dlouholetou
tradicí, že Město Nové Sedlo zve naše děti, které začínají chodit
do první třídy, ke slavnostnímu zahájení školní docházky.
Tentokrát vyšel velký den na úterý a tak byly děti na tento den v
8.00 hodin pozvání ke slavnostnímu uvítání na Městský úřad do
velké zasedací síně. Slavnosti se samozřejmě zúčastnili také
maminky a tatínkové, babičky a dědečkové a spousta dalších
příbuzných. Na tento den se přece těší celá rodina a tak bývá
účast hojná. Každý prvňáček měl před sebou na stolečku
připravenu malou kytičku a to nejdůležitější - zvoneček, na který
si pak všichni společně zazvonili a přivítali tak začátek školní
docházky.
Myslím, že mohu za všechny novým prvňáčkům popřát, aby se
jim ve škole
moc a moc
líbilo a aby se
jim všechno
dařilo
a
rodičům přeji
hodně
trpělivosti a
jen
samé
radosti
nad
žákovskou
knížkou.
Okénko zdraví:
Víte že…. Pohanka je velice prospěšná lidskému organismu? Proto
by měla patřit ke stálicím našeho jídelníčku. Je bohatým zdrojem na
nejrůznější vitamíny a minerální látky. Nejdůležitější látkou, kterou
pohanka obsahuje je rutin, který podporuje vstřebávání vitamínu C.
Navíc příznivě působí na cévy a celý cévní systém vůbec.
Příznivé účinky pohanky: zmír ňuje problémy křečových žil,
snižuje riziko trombózy, infarktu a mozkové mrtvice, příznivě
ovlivňuje funkci trávicího systému, odstraňuje popraskané žilky
v oku, uklidňuje žaludeční a dvanáctníkové vředy, r egener uje
jaterní buňky, napomáhá odbour ávání cholester olu v krvi,
snižuje vstřebávání cholesterolu z potravy, usnadňuje léčbu
hemeroidů, významný zdroj vlákniny, vitamínů a miner álních
látek.
Tak dobrou chuť.
Milan Pešák

Knihovna
informuje.
Milí čtenáři,
rok se s rokem
sešel a máme tu po horkém létě opět podzim, i když Noc
s Andersenem je ještě velmi daleko, tak i pro letošní nocování
platí, že nocležníci se musí do kouzelné noci pročíst. Pravidla a
podmínky pro zájemce se od loňska nezměnily. Všechny
potřebné informace obdržíte od knihovnic nebo jsou k dispozici
na webu knihovny www.mnks.cz, facebooku knihovny a
plakátovacích plochách. Stejně jako v loňském roce, budou
během celého čtecího období, které bude trvat od
1. září
2015 do 29. února 2016, připravené vědomostní kvízy, hádanky
a další píditelská činnost.
Od 5. do 11. října se naše knihovna připojí k celorepublikové
akci Týden knihoven. A co nás v tomto týdnu čeká?
5. října od 14 do 16:30 hodin Dílna pro malé čtenáře
7. října od 13 do 16:30 hodin Herní odpoledne
8. října od 13 do 14:30 hodin Pohádkové odpoledne
pro nejmenší.
Celý tento týden jsou pro nové čtenáře registrace na rok
ZDARMA.
Další akce, která jak pevně věříme, si našla své diváky, je
promítání filmů z festivalu Jeden svět Promítej i ty. Na letošní
podzim jsme pro vás objednali pět dokumentárních snímků.
Začneme ve středu 4. listopadu od 17 hodin snímkem Duchové
moře, další promítání bude každé další středeční odpoledne ve
stejnou dobu do 2. prosince kdy se rozloučíme filmem Zločinci
podle zákona. Bližší informace k tomuto projektu najdete na
stránkách Městské knihovny, facebooku knihovny, Nové Sedlo
lidem a Občané Nového Sedla, plakátovacích plochách nebo
přímo v knihovně. Projekce a doprovodné materiály jsou v rámci
programu ZDARMA.
Vaše knihovnice

Městská policie Nové Sedlo informuje :
Dne 3.9. 2015 ve 12.00 hodin Městská policie Nové Sedlo zadržela hledanou osobou pro Obvodní oddělení PČR Loket,
která byla následně předána pracovníkovi Služby kriminální policie a vyšetřování k dalšímu opatření.
Na základě vznesených dotazů od občanů ohledně kamerového systému města, Městská policie Nové Sedlo informuje, že
v současné době je pod její správou v rámci městského dohledového kamerového systému celkem 9ks kamer. Konkrétně se jedná o
kamery a lokality:
1) kamera umístěná na budově MÚ Nové Sedlo - sledující části ulice Masarykova a část náměstíčka u MÚ
2) kamera umístěná na budově MÚ Nové Sedlo - sledující prostor za budovou MÚ Nové Sedlo a zbylou část náměstíčka
3) kamera - sledující vstup do budovy MÚ Nové Sedlo
4) kamera - sledující vnitřní prostor MÚ Nové Sedlo
5) 2ks kamer - sledující ulici Masarykova
6) kamera - areál technických služeb města Nové Sedlo
7) kamera - sledující část parku v okolí MŠ ve Sklářské ulici
8) kamera - sledující v jednotlivých přednastavených pozicích část ulice Sadová a ulici Sklářská.
Co se týká zálohování záznamu z kamerového systému města, tak toto taktéž spadá výhradně pod správu Městské policie
Nové Sedlo a doba archivace záznamu činí do 4 dnů odvislé od množství uchovávaných dat a volného místa na pevných discích.
V případě naléhavých případů a na žádost Policie České republiky, strážníci Městské policie Nové Sedlo provádějí okamžitou zálohu
i v mimopracovní dobu.
Městská policie Nové Sedlo informuje, že v případě oznámení je možno telefonicky volat v pracovní době (Po-Pá) na
telefonním čísle – 352/358156 nebo 602/891265. 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 602/891265.
str. Viktor Pavlík a str. Roman Tvarůžek, Městská policie Nové Sedlo
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Akce a ostatní
Výlet do ZOO parku v Chomutově

Město Nové Sedlo v neděli 8. 11. 2015 pořádá pro občany
Nového Sedla zájezd na muzikálové představení Sněhová
královna do pražského divadla Hybernia.
Začátek představení v 15:00 hodin a odjezd od Městského
úřadu v Novém Sedle je naplánován na 9. hodinu. Akční
cena vstupenky je 295,- Kč a cena dopravy je 100,- Kč.
Zájemci se mohou rezervovat vstupenky u paní Kláry
Hányšové (tel.: 352 358 131) nebo u paní Petry Prokešové
(tel. 352 358 106).
Muzikál Sněhová královna vznikl volně na motivy
pohádky H. Ch. Andersena. Hlavním dějovým motivem
zůstává velká láska Gerdy a její cesta za vysvobozením
milovaného Kaye. Gerga a Kay jsou mladí lidé, kteří mají
před svatbou. Sněhová královna je složitá rozporuplná
osobnost, ve které zápasí dobro se zlem. Dvě vlastnosti,
které jsou v muzikálu ztělesněny dvěma postavami –
ONA je zlo a ON dobro…

Předposlední prázdninový víkend se uskutečnil pro naše děti
zájezd do Zooparku Chomutov. Vyjížděli jsme od městského
úřadu v 9 hodin, počasí nám př álo a jako vždy panovala
od samého počátku dobrá nálada. A tak už nebránilo nic tomu,
strávit celý den se zvířátky nebo v lanovém centru. Kolem 15.
hodiny jsme se začali scházet u autobusu a připravovat se k
návratu domů. Účast byla opravdu veliká. Je nám moc líto, že
autobus není nafukovací a bohužel jsme nemohli vyhovět
všem zájemcům, které jsme museli z důvodu kapacity
odmítnout. Akce proběhla za podpory Miroslava Horváta
společně s Novým kurzem. Za organizátory bychom chtěli
poděkovat za velice pozitivní ohlasy spokojených maminek….
DĚKUJEME!
Organizátoři akce

Choreografie: Helena Peer ová, Hudba: Zdeněk
Barták, Režie: Lumír Olšovský, Scénář: Alena a Jan
Pixovi
Hrají:
Dagmar Patrasová, Mahulena Bočanová, Ivana
Korolová, Míša Sejnová, Anna Julie Slováčková, David
Gránský, Jan Kopečný, Felix Slováček jr., Jan
Vlas, Sabina Laurinová, Eva Kleinová, Martina
Pártlová, Vlasta Žehrová, Linda Finková, Barbora
Rajnišová, Michaela Nosková, Michaela
Zemánková, Lumír Olšovský, Dan Barták, Peter
Strenáčik, Eliška Ochmanová, Kateřina
Herčíková, Kateřina Průšová, Filip Antonio/Sebastian
Pošmourný/Miloslav Frýdl, Kateřina Průšová/Nika a Nela
Peerovy

V pátek 28.8.2015 se konala veliká akce AHOJ PRÁZDNINY.
Děti společně s námi mohli zakončit prázdniny, a to cestou za
pokladem, zábavou na náměstíčku, kde se například objevila
známá herečka a zpěvačka Zorka Jandová, přeborník a mistr
Evropy ve švihání bičem a mnoho dalšího. Děti měli také po
celý den zdarma skluzavku Nemo. K večeru opět městem prošel
lampionový průvod, který svou trasu zakončil na velké Anně,
kde celou akci završil velkolepý ohňostroj. Děkujeme všem,
kteří přišli a dětem přejeme úspěšný začátek školního roku.
Zároveň ještě dodáváme, že pirátská stezka byla naší premiérou
a celý náš tým, bude pracovat na tom, abychom tuto akci rok od
roku zdokonalovali.

(foto: Archiv divadla Hybernia)
Pozn. red.: Muzikál, který na webu města vyhrál anketu,
bohužel divadlo zrušilo.

Fotky z této akce na Facebooku města!
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FONTÁNA
Píše se rok 2009 a v městském rozhlase zazněla
píseň ze známé pohádky „dělání - dělání“, a
Werichovo „někdo dělá to a ten zas tohle“.
Takto zvalo občanské sdružení Nový kurz
občany na pracovní dopoledne na obnovu
městského parku v prostorách za tzv. myší
dírou. Tehdy snad jen pamětníci tušili, že
v těchto místech byl krásný park. Naši hasiči
dorazili v plném počtu, mnoho občanů včetně několika
zastupitelů. Park se stal na další léta jakýmsi prvotním symbolem
našeho sdružení a minimálně jednou za rok se sem vracíme, tu
pohrabat, tu natřít lavičku. Dokonce jsme tehdy vytvořili tým
občanů s cílem zachránit „sklářskou vilu“ s pracovním názvem
„Fontána“. O této vile bylo již mnoho napsáno a nakonec všichni
víme jak skončila. Zůstala na místě jen nefunkční, zničená kašna,
a i ta měla namále, že skončí pod rypadly těžké techniky. Byl rok
2014 a Nový kurz vyhlašuje soutěž, kde Střední průmyslová
škola v Lokti zpracovala studii komplexu budov, které by
nahradily sklářskou vilu. Jedná se o multifunkční objekty pro
seniory, malometrážní byty a centrum sociálních i ostatních
služeb. Vítězná studie proběhla také v těchto listech a byla
dlouho vyvěšena v átriu městského úřadu. Výstavba takového
komplexu byla a zůstává hlavním motem volebního programu
Nového kurzu. Jsem přesvědčen, že je podporována převážnou
částí současného zastupitelstva.
To máme za sebou minulost. A jak jsme na tom v současnosti?
Minimálně jedna dobrá zpráva. Už jsme v tom nezůstali sami.
Záležitost parku včetně části po zbourané sklářské vile je již
inspirací i pro jiné spolky či seskupení občanů. Dlužno říci, že se
jedná o tytéž občany, chcete-li i zastupitele, kteří stáli vždy na
straně myšlenky udělat také něco pro seniory, nemocné občany i
mladé rodiny. Ano jsou to ti, co v roce 2009 drželi hrábě či
lopatu v rukách, když se poprvé pracovalo v městském parku.
Podstatné je, že tu takoví občané i sdružení jsou. Jako jsou např.
hasiči v čele s p. Kvakem i Patrioti v čele s p. Mgr.Srbou.
Píše se rok 2015. Co s nevábně vyhlížejícím prostorem po
zbourané sklářské vile? Mgr. Srba přišel s nápadem prozatímně
tento prostor změnit na park a já k tomu dodávám, když park, tak
i ta naše fontána. Už teď vím, že od nápadu k realizaci neuplyne
moc času. Terénní práce a práce na rekonstrukci kašny již
započaly před měsícem a provádí je zaměstnanci zařízení
města, převážně za využití zaměstnanců veřejně prospěšných
prací. Materiál (hlína) je přislíbena, obrubníky a čedičová dlažba
se vykopaly z původního místa a použijí se jako obruba kašny a
parku. Pomoc při rekonstrukci kašny přislíbily odborné firmy
z Nového Sedla, které rád po ukončení akce vyjmenuji. Ve finále
jedno pracovní dopoledne pro ty, co budou mít zájem přiložit
ruku k dílu, a dílo bude hotovo. Finanční náklady vzniknou
pouze na odborné práce, které zařízení města odborností
nezvládne. Vyčíslení nákladů na odborné práce (přívod elektřiny,
čerpadlo, podsvícení) zveřejním v dalším čísle novosedelských
listů.
Nyní je to na nás. Na naší šikovnosti a nápadech. V budoucnu by
se mohl park stát součástí procházek všech našich občanů. Tím
by došla k naplnění jedna věta, kterou jsem před mnoha lety do
těchto listů napsal, a to: „ Až z naší kašny vytryskne voda, je to
znak moudrosti našich zastupitelů“.
Milan Bauman
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Sumec 1.22 m , 11.5 kg
I na rybníce Anna se dá chytit pěkná ryba. Je tam ještě větší
sumec.

Poděkování
Děkuji hasičům, postavám pohádkového lesa, organizátorům a
všem co věnovali svůj volný čas a podíleli se na akci „Pohádkový
les“. Naši nejmenší si užily zábavy s pohádkovými postavami při
procházce v lese za hezkého slunného počasí a spolu s dětmi se
pobavili rodiče a jejich přátelé, kteří dělali dětem doprovod.
Šárka Pojarová
Měsíčník NOVOSEDELSKÉ LISTY, adresa redakce: Městský úřad Nové
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Za obsah, formulaci a původ příspěvku ručí autor. Uzávěrka je vždy k 20.dni
v měsíci.
Redakční rada si také vyhrazuje právo odmítnutí příspěvku z důvodů omezeného počtu stran, vše záleží na domluvě.
Zpracování: Pittel Tomáš, tisk: Tiskárna Garmond, s.r.o. Dalovice
Vyšlo v nákladu 1000 ks. Distribuce ZDARMA.

