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Zdarma

slovo z radnice

Vážení spoluobčané,
s prvním číslem Novosedelských
listů si Vám všem dovolím popřát
po celý rok 2013 pevné zdraví, pohodu doma i v zaměstnání a mnoho
úspěchů.
Pokud držíte tento výtisk pevně
ve svých rukách, je evidentní, že
jsme přežili dlouho avizovaný konec
světa ☺.
Chci pevně věřit, že nový rok bude
lepší, ke všem lidem shovívavější a stabilnější. Je naším úkolem,
na městském úřadu, usnadňovat
všem občanům život a být nápomocni při řešení Vašich problémů a vím,
že máme stále velké rezervy.

Během loňského roku se podařilo
realizovat mnoho změn, podařil se
rozhýbat kulturní život ve městě,
povedly se dobré investiční akce
zaměřené na zlepšení občanské vybavenosti a infrastruktury. Mnoho
nových projektů se povedlo nastartovat k realizaci pro příští období.
Velkou budoucí akcí je bezesporu
rekonstrukce sídliště a dostavba
průmyslové zóny. Věřím, že zastupitelstvo města i rada města bude pracovat iniciativně a povedou tyto oba
vrcholné orgány město kupředu.
Neodpustím si však opět malé postesknutí. Stále se nedaří zapojit
do činnosti více občanů města. Kul-

turu, sport, dobrovolnické spolky
a přípravu investic „táhne“ pár jedinců, kterým bezesporu patří můj velký
dík. Je zřejmě asi stále jednodušší
sedět doma za pecí a příležitostně
kritizovat. Snad se podaří i změnit
alespoň o kousíček i tuto letargii obyvatel. Dne 17. prosince loňského roku
se sešli všichni dobrovolníci, kteří
pro Vás všechny připravili plán kulturních akcí na celý rok 2013. Věřím,
že se máme nač těšit a neskrývám
velkou touhu přivézt do města nějakou větší známou kapelu a uspořádat
větší koncert. Bohužel vždy tu důležitou a ústřední notu hrají peníze.
Pořádání akcí pro širokou veřejnost
je čím dál tím dražší a omezené prostředky nám nedovolí uspořádat vše,
co bychom chtěli. Dáme se tedy překvapit, co pro nás kulturní komise,
pod taktovkou tajemnice úřadu paní
Papežové, připravila.
Za město a hornický spolek Apollonia jsme se účastnili adventní akce
v partnerském městě Schwarzenberg. Akce pořádaná s mnohaletou
tradicí byla nádherná a účast několika tisíc návštěvníků mluvila sama
za sebe. Pevně doufám, že příští
rok nás na akci bude mnohem více.
Nejen členů hornického spolku,

Vážení spoluobčané,
chtěla bych Vás informovat o tom,
že jsme jako město byli vybráni Monitorovacím výborem Agentury pro
sociální začleňování ke spolupráci,
která bude zahájena 1. ledna 2013
a potrvá do 31. prosince 2015.

Jednalo se o poměrně zdlouhavá
a složitá jednání, na jejímž konci
bylo uznání a ocenění dosavadních
integračních snah a úspěchů, které
se projevily i během výběrového
řízení. Velkým přínosem pro nás
bylo působení denního centra Žirafa. Začátkem příštího roku budeme
s paní Ing. Kunešovou absolvovat
semináře, kde budeme seznámeny
s podrobným plánem a činností
na následující tři roky, s metodou
práce lokálních konzultantů, jakož
i s dalšími organizačními záležitostmi.

Agentura pro sociální začleňování obyvatel je nástrojem vlády ČR
k zajištění podpory obcím při sociální integraci obyvatel vyloučených
lokalit. Je odborem Úřadu vlády ČR,
Sekce pro lidská práva. Jejím posláním je propojovat subjekty na místní úrovni tak, aby spolupracovaly.
Podporuje terénní programy, prostupné bydlení, sociální podnikání,
comunity policing, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
neresortní přístup veřejné správy
a neziskového sektoru. Pracuje participativními metodami – do spolu-

práce zapojuje nejen města a obce
a jejich úřady, ale školy a školská
zařízení, Úřad práce, zaměstnavatele, policii a veřejnost. Pomáhá
městům a obcím při analýze a vyhodnocení situace ve vyloučených
lokalitách, přípravě místního strategického plánu sociální začleňování a jeho naplňování v terénu.
Chtěla bych se s vámi rozloučit
s přáním všeho dobrého ve vašem
soukromém i profesním životě
v roce 2013.
Mgr. Bohumila Bůžková
místostarostka města

MěÚ informuje

Vítání občánků

Knihovna

Kulturní akce
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ale i dalších občanů našeho města.
Za velikou pohostinnost paní vrchní
starostky patří veliké poděkování.
Také za organizaci návštěvy předsedou našeho výboru pro partnerství a mezinárodní spolupráci panu
Petru Mannovi s manželkou patří
obrovský dík.
Vstupujeme společně do dalšího
roku plni očekávání, nadějí a předsevzetí. Všichni doufáme, že se nám
povede lépe. Jsem nenapravitelný
optimista a chci věřit i v lepší budoucnost Nového Sedla. Nebojte se
přiložit ruku k dílu – stále hledáme
dobrovolníky, kteří budou pro společné dění ve městě rádi pracovat.
Přeji Vám vše hezké. Úsměv na tváři ať Vás provází co nejčastěji, Vaše
děti ať Vám dělají jen samou radost
a ve zdraví prožijte celý letošní rok.
S úctou Martin Loukota
starosta města

NOVOSEDELSKÉ LISTY

Strana 2

leden 2013

Městský úřad informuje
Zrealizované investiční akce v roce 2012

„Revitalizace plochy p. p. č.164/8 k. ú. Chranišov
v Novém Sedle“
Cílem projektu bylo zrevitalizovat
krajinu o rozloze 46.727 m2. Jedná
se o pozemek po pravé straně výjezdu z okružní křižovatky v Chranišově směrem na Vintířov. Pozemek byl
dlouhá léta zanedbaný, neudržovaný, zatížený inženýrskými sítěmi.
Cílem projektu bylo vysázet a zregenerovat izolační zeleň oddělující
obytnou zástavbu od frekventované
dopravy, průmyslových a komerčních areálů. Celkové náklady projek-

tu (projektová dokumentace, studie
proveditelnosti, publicita projektu,
autorský a technický dozor, realizace stavby, DPH) činily 7.900.000,-- Kč
a od Státního fondu životního prostředí ČR nám na projekt byla přidělena dotace ve výši 7.073.000,-- Kč.
Projekt zpracovala ing. Milena Nováková. Práce byly zahájeny v únoru
2012 a dokončeny v listopadu 2012.
Práce provedla firma H-Rekultivace,
a.s. Chomutov.

„Předškolní, školní a mimoškolní péče o děti tělovýchovu
a sport v Novém Sedle“
Na projekt „Předškolní, školní a mimoškolní péče o děti, tělovýchovu
a sport v Novém Sedle“
obdrželo Město Nové Sedlo dotaci
z Programu rozvoje venkova ČR.
Poskytovatelem dotace byl Státní zemědělský intervenční fond.
Stavbou byly zrealizovány 4 běžecké dráhy s doskočištěm a tribuna
na fotbalovém hřišti. Práce byly
zahájeny v březnu 2012 a byly do-

končeny v červnu 2012. Stavbu
prováděla firma Credostav s.r.o. Karlovy Vary. Stavba byla usnesením
zastupitelstva města č. 107/2012
dne 19.9.2012 zařazena do majetku
města v hodnotě 2.385.806,92 Kč
(cena zahrnuje realizační náklady,
autorský a technický dozor, DPH).
Na stavbu obdrželo město Nové Sedlo dotaci ve výši 1.789.355,- Kč.

„Zlepšení dopravní a technické infrastruktury
a vzhledu obce Nové Sedlo“
Na projekt „Zlepšení dopravní
a technické infrastruktury
a vzhledu obce Nové Sedlo“.
obdrželo Město Nové Sedlo dotaci
z Programu rozvoje venkova ČR.
Poskytovatelem dotace byl Státní zemědělský intervenční fond. Stavbou
byly vybudovány chodníky, zábradlí
a přeložka kanalizace na fotbalovém
hřišti. Práce byly zahájeny v dubnu

2012 a byly dokončeny v červnu
2012. Stavbu realizovala firma Strabag a.s. Karlovy Vary. Stavba byla
usnesením zastupitelstva města
č. 108/2012 dne 19.9.2012 zařazena do majetku města v hodnotě
1.218.616,-- Kč. Na stavbu obdrželo
město Nové Sedlo dotaci ve výši
886.961,- Kč.

BANKOMAT
Vážení spoluobčané
Přišel čas informovat Vás o veliké změně, která jak pevně
věřím, pomůže zlepšit Váš život.
Před několika lety byla provedena anketa, která měla jediný cíl – zjistit
a zmapovat služby občanům, které ve městě chybějí. Jedním z požadavků,
který anketa zaregistrovala, bylo instalování bankomatu.
Jak jistě víte, dokončilo zastupitelstvo dlouhodobý proces odkupu technologických celků pro výrobu a distribuci tepelné energie. Tento proces trval
téměř jeden a půl roku a byl průběžně přerušován. Cílenou snahou a velkým úsilím se podařilo nyní celý proces dokončit a Novosedelská bytová odkoupila celou teplofikační síť do svého majetku. Byl jsem velmi neústupný
při vyjednávání s bankou financující celou transakci a kromě velmi nízké
úrokové sazby (naše „domovka“ proti současnému modelu splácení ušetří
několik milionů korun) jsem si postavil hlavu a donutil banku k instalaci
bankomatu v budově městského úřadu. Československá obchodní banka
a.s. mi koncem prosince 2012 dodala k podpisu smlouvu, která zajišťuje
městu dlouhodobý provoz bankomatu a jediným poplatkem, který město
bude hradit, je elektrická energie spojená s napájením bankomatu. Všechny
ostatní poplatky hradí v plné výši banka. Doufám a pevně věřím, že tuto
službu oceníte. Instalace bankomatu proběhne v několika málo dnech
a jako místo pro jeho umístění byl zvolen boční vstup do budovy městského
úřadu – proti vchodu do městského domu Meteor. Bankomat bude umístěn
na boční straně radnice, pod dohledem kamerového systému.
Chci zde upozornit všechny občany, a zvláště ty, kteří mají své účty vedené
na naší poště, tedy v Poštovní spořitelně, že výběry z bankomatu budou
samozřejmě možné za stejných podmínek jako přímo na poště. Do skupiny ČSOB a.s. patří tedy Poštovní spořitelna, Hypoteční banka, Českomoravská stavební spořitelna a další finanční instituce. Chci na tomto místě
poděkovat paní Novotné a panu Bednářovi z ČSOB a.s. Karlovy Vary, kteří
mi byli jako protistrana nápomocni s realizací mého cíle. I když trvalo
dlouho, než jsme obchod dokončili, a proběhlo mnoho desítek jednání,
věřím pevně, že budeme všichni bankomat využívat co nejvíce a banka
sama pochopí, že nešlo o zmařenou investici.
Nechť Vám zařízení slouží ke spokojenosti.
Martin Loukota, starosta města
„Průmyslová zóna“
Práce na stavbě průmyslové zóny byly
zahájeny v únoru roku 2011 a budou
dokončeny v srpnu roku 2013. Zrealizovanou stavbou vznikne mezi Novým
Sedlem a Chranišovem 6 ploch pro budoucí investory. Plocha „B“ bude mít
rozlohu cca 15800 m2, plocha „C“ cca
8600 m2, plocha „D“ cca 11400 m2, plocha „E“ cca 20700 m2, plocha „F“ cca
13800 m2, a plocha „G“ cca 8900 m2.
Realizace stavby je financována ve výši

100% Ministerstvem financí ČR, Město
Nové Sedlo hradí autorský, technický
dozor stavby a bezpečnostního koordinátora. Plochy průmyslové zóny
budou sloužit investorům pro lehké
a střední podnikání. Po dokončení
stavby bude investice zařazena do majetku města a město bude vlastnit
zhodnocené zasíťované pozemky, které nabídne investorům pro podnikání.
Cena pozemku za 1 m2 činí 500,-- Kč.

Veřejné osvětlení „Loketská ulice“ a z „Masarykovy ulice
do Sklářské ulice“
Firma ČEZ provedla výměnu sloupů vedena výměna veřejného osvětlení
a vedení NN od trafostanice do Loket- z Masarykovy ulice do Sklářské ulice
ské ulice a s touto stavbou ČEZu jsme včetně výměny kabelového vedení.
provedli výměnu veřejného osvětlení Obě stavby prováděla firma Werner
v části Loketské ulici. Dále byla pro- Hüttner, Hüttner – sdružení.
Dále jsme dokončili inženýrskou činnost
(projektová dokumentace a stavební
povolení) na akci „Revitalizace a regenerace panelového sídliště
v Novém Sedle“ a připravujeme
projektovou dokumentaci a stavební

povolení na stavební úpravy dvou
podporovaných bytů z bývalé
lékárny. Pravděpodobně na obě akce
bude podána žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR do 15. 2. 2013.
Šárka Pojarová
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Městská policie Nové Sedlo informuje:
Dne 9. 11. 2012
v 17.00 hodin
strážníci Městské
policie v Novém
Sedle, část Chranišov odchytili
volně pobíhajícího psa. Jelikož se nepodařila zjistit osoba majitele a o psa
se nikdo nepřihlásil, byl tento následně umístěn do útulku.
Dne 14. 11. 2012 došlo ze strany Městské policie Nové Sedlo k odstranění
1ks vraku vozidla v ulici Sklářská.
Na základě záznamu z kamerového systému se podařilo Městské policii Nové
Sedlo zjistit pachatele, který dne 15. 11.
2012 ve večerní době poškodil několik
nově vysázených stromků u Mateřské
školky ve Sklářské ulici a dále také vyvrátil 1 ks dopravní značky v místě křižovatky ulic Sklářská - Sadová. Celá věc
předána kolegům z OO PČR Loket.

Dne 20. 11. 2012 v době 17.20 hodin
v Novém Sedle, část Chranišov došlo
ke srážce zvěře, kdy hlídka Městské
policie Nové Sedlo následně usměrňovala dopravu na pozemní komunikaci až do doby obnovení bezpečnosti
a plynulosti silničního provozu.
Dne 26. 11. 2012 v 12.30 hodin
strážníci Městské policie Nové Sedlo
předali na PAZS v Sokolově ženu,
která byla nalezena v 11.40 hodin
v Novém Sedle u garáží Sadové ulici
v silně podnapilém stavu. Celá věc
řešena jako přestupek proti veřejnému pořádku podle § 47 odst. 1, písm.
c) zákona číslo 200/1990Sb.
Dne 11. 12. 2012 v době od 10.00
do 12.00 hodin strážníci Městské
policie Nové Sedlo usměrňovali dopravu u kruhového objezdu v blízkosti silnice I/6 z důvodu dopravní
nehody.

Dne 12. 12. 2012 strážníci Městské policie Nové Sedlo navštívili Mateřskou
školku v Masarykově ulici, kde dětem
při povídání a ukázkách, jak se mají
chovat v silničním provozu a krizových situací předali pexeso, reflexní
doplňky a pár maličkostí na hraní.

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 informuje, že v případě oznámení je
možno telefonicky volat v pracovní

str. Viktor Pavlík
str. Roman Tvarůžek
Městská policie Nové Sedlo

bí. Na této akci si občané mohli rovněž
za symbolický peníz zakoupit přáníčka, která naše děti vyrobily. Za utržené peníze z tohoto prodeje nakoupily
paní učitelky pomůcky na výtvarnou
výchovu a pracovní činnosti.

častnili akce v rámci dopravní výchovy, kterou uspořádal DDM v Sokolově.
Tento výukový program probíhá pod
záštitou MŠMT a žáci zde plní řadu dopravních úkolů- poznávají značky, řeší
dopravní situace, pracují s interaktivní
tabulí, na níž hned poznají, jak zvládli
danou situaci. Žáci rovněž projdou
jízdou na trenažeru. Devět úspěšných
žáků obdrželo průkaz cyklisty.

novinky ze školních lavic

Kulturní akce
Novosedelská knihovna uspořádala
v měsíci listopadu pro žáky 1. stupně
dvě pěkné akce.
Ta první se konala dne 19. listopadu
v Městském domě Meteor a představil
se na ní ilustrátor knih pro děti Adolf
Dudek. Předvedl pěkný program, při
kterém dětem ukázal, jak vzniká ilustrace, čím vším se dá malovat a co musí
ilustrátor umět. Vrcholem programu
byla autogramiáda, kdy se malíř dětem podepisoval. Dětem i pedagogickému doprovodu se akce líbila.
Druhá akce proběhla tentokrát přímo
v městské knihovně dne 28. listopadu pod názvem Listování knížkou
Kvak a Žbluňk s Lukášem Hejlíkem.
Děti společně s oblíbeným hercem
a jedním jeho společníkem listovali

oblíbenou dětskou knížkou. Akce se
zúčastnili žáci 1. až 3. ročníku. I tato
akce se všem líbila.
Advent
Dne 1. 12., na zahájení adventu, vystoupili žáci naší školy pod vedením
paní učitelky Mgr. Lenky Žiškové se
svým hudebním programem. Čertíci z 2. A zpívali se zápalem rozverné
čertí i mikulášské písničky, rovněž
i naši „třeťáci“ dokázali obecenstvo
zaujmout. Velice pěkné byly rovněž
skladby v přednesu našich děvčat z 8.
A. Celé pásmo bylo velice náročné
na přípravu, a tak nás mrzí, že bylo pokaženo špatnou aparaturou, takže písničky tolik nevyzněly. Děkujeme všem
dětem i paní učitelce za milý „dárek“
k nastávajícímu předvánočnímu obdo-

Výlet za hranice
I v letošním roce se v adventním čase
vydali naši nejstarší žáci do Německa,
aby vyzkoušeli své znalosti německého
jazyka a nasáli předvánoční atmosféru. Paní učitelka Marcela Procházková
vyvezla děti vlakem do Marktredwitz,
kde si nejen prošli pěší zónu města,
prohlédli tamější adventní výzdobu,
ale i nakoupili drobné dárky. Také si
žáci vyzkoušeli domluvit se v cizím
jazyce. Všem se výlet moc líbil a určitě
zanechal v dětech milou vzpomínku.
Škola 2013
Dne 23. listopadu se rozjeli naši deváťáci spolu s třídním učitelem a výchovnou poradkyní do Sokolova, kde
probíhala již tradiční akce, kde se vycházejícím žákům prezentovaly střední školy a střední odborná učiliště.
Dopravní výchova
Dne 27. listopadu se žáci 5. A s třídní
učitelkou Mgr. Evou Machulkovou zú-

Soutěže
Dne 28. 11. proběhl v Chodově zápas
futsalové ligy mezi žáky naší školy
a školy v Horním Slavkově. Naši žáci
6. a 7. ročníku ve složení F. Károly, M.
Janičo, A. Míča, D. Dudi, D. P. Suchý,
D. Sliško a P. Svitok zápas prohráli 2:1
a do dalšího kola nepostoupili.
Bowling
Okresní kolo v bowlingu pro žáky
1. stupně proběhlo dne 11. 12. v Královském Poříčí. Naši školu reprezentovali žáci 5. A ve složení J. Vítek,
M. Deák, S. Hrivňák, T. Čabala a B.
Chvojková. Po vyrovnaných soubojích nakonec naši hráči skončili
na 4. místě, bohužel o jediný bod jim
uniklo medailové třetí místo. I tak
našim mladým sportovcům děkujeme za reprezentaci školy.

NOVOSEDELSKÉ LISTY

Strana 4

leden 2013

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Předvánoční čas
Tradičně v tomto předvánočním čase
jsme připravili pro děti i jejich rodiče
akci „Mámo, táto, pojď si hrát“, která
byla zaměřená na vánoční výzdobu.
Sešlo se mnoho výrobků. Nápadů
bylo mnoho a fantaziím se meze nekladly. Posuďte sami.
AKCE V MĚSÍCI LISTOPADU
V měsíci listopadu proběhla v naší
školce veřejná sbírka fondu „Sidus“.
Je určena na vybavení dětských
zdravotnických zařízení přístroji.
Děkujeme rodičům těchto dětí
za pomoc.

3.12. 2012
Dne 3. 12. 2012 proběhlo v naší
mateřské škole divadelní představení s mikulášskou tématikou.
Přišel nás navštívit čert, Mikuláš
i anděl. O návštěvu se postaralo divadélko Z bedny. Děti měly
možnost seznámit se s tradicí

čertů, andělů i Mikulášů a slíbit,
že budou po celý rok hodné. Akce
se vydařila. Děti si z tohoto dne
odnesly, jednak pěkný zážitek, ale

i drobné sladkosti a malé dárečky,
které pro nás zajistila paní Šimicová, které bychom chtěli touto cestou poděkovat.

Sbor pro obČanskÉ záleŽitosti blahopŘeje
Při příležitosti Vašeho životního jubilea Vám do dalších let pevné zdraví a dobrou pohodu přeje Městský úřad Nové Sedlo a Sbor pro občanské záležitosti.
60 let
Benešová Lenka
Žďárská Věra
Dudková Marie
Fialová Anna

70 let
Ambrožová Jana
76 let
Lorenzová Eva
Kiprov Božidar
Kropfhäuser Gerhard Heinric

65 let
Deáková Františka
Krieger Jiří
Hájek Václav
Kotva František
Liesk Manfred
Rohan Otokar

78 let
Lupták Julius
Jirásková Zdeňka

82 let
Dolejší Lydia
83 let
Doubková Marie
88 let
Gerginová Gertruda
Schindlerová Marie
Novotná Věra

79 let
Šubrtová Květoslava

Děkuji Mikulášovi a čertovi za nadílku. Moc mě to potěšilo.
Dominik Leitner s rodiči
Chtěl bych poděkovat Všem, kteří mi dávají krmivo, konzervy a granule pro psy.
Václav Svoboda – Rebel
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Vítání občánků
Dne 19. 11. 2012 se konalo, v letošním
roce již třetí, vítání nových občánků
mezi občany Města Nové Sedlo.
Na slavnostní obřad byli pozváni celkem 4 rodiče se svými drobečky, ale
nakonec se dostavili pouze 2, a tak

mohla být mezi občany města slavnostně přivítaná jenom Kristýnka
Klasnová a Magdalenka Kulíková.
Obě holčičky byly nastrojené do šatiček a tak vypadly jako dvě princezničky. No uznejte sami, nejsou kouzelné?
Starosta města, pan Bc. Martin Loukota

a následně předsedkyně SPOZ a zastupitelka města paní Krista Kulhanová,
přivítali obě holčičky krátkým proslovem. Součástí slavnostního okamžiku
bylo také vystoupení žáků II. třídy ZŠ
Nové Sedlo pod vedením paní učitelky
Mgr. Žižkové. Nakonec miminka obdr-

leden 2013

žela malý dárek na upomínku této chvíle a maminky dostaly kytičku.
Každé miminko je pro naše město
vítaným a důležitým přírůstkem,
což chceme právě obřadem vítání
nových občánků dávat najevo.
Matrikářka

Knihovna
Pozor! Městská knihovna bude od 27. do 31. 12. 2012 uzavřena.
Knihovna informuje

28. 11. 2012 navštívili knihovnu
Kvak a Žbluňk (Lukáš Hejlík a Alan
Novotný). Lukáš Hejlík je autorem
kulturního projektu scénických čtení

Na návštěvě v knihovně.

Adolf Dudek, člověk s velkou fantazií, zavítal mezi malé čtenáře
knihoven a děti škol našeho regionu. Do Nového Sedla jsme si poBeseda v knihovně
Dne 6. 12. 2012 děti 1. MŠ navštívily knihovnu. Vyprávěly, že
i když přednesly básničku a zazpívaly koledu, přesto některé
z nich nalezly v nadílce nejen
dobroty, ale i brambory. Děti
zpívaly vánoční koledy a nechyběla ani pohádka, kterou si děti
přímo zahrály s postavičkami

„Listování“, který sdružuje několik
herců z českých divadel a který zrcadlí aktuální knihy z knižní produkce.
Ve formě čteného divadla se představuje pravidelně v několika
českých městech. Naše knihovna
je zapojena do projektu „Den pro
dětskou knihu“, který slaví široká
čtenářská veřejnost právě 28. listopadu již po šesté.

Oba herci přijali naše
pozvání a ukázali dětem,
jak číst, jak si rozvíjet obrazotvornost a různé formy jak se ponořit do právě čteného příběhu.
Věříme, a na dětech to bylo
vidět, že se představení,
v podání známých a populárních postav, líbilo.

zvali ilustrátora a malíře A. Dudka až z Ostravy. Našim dětem se
představil s pořadem „Hrajeme si
na malíře“. Na velké tabuli byla dětem atraktivní formou předvedena
práce ilustrátora. Děti poznaly, jak
vznikají ilustrace do knih a malíř
zároveň nenásilnou a zábavnou
formou dodával dětem sebedůvěru, že kreslit může v podstatě kaž-

dý, kdo zvládne nakreslit kolečko, trojúhelník,
čtverec nebo obdélník.
Adolf Dudek se všem
dětem podepsal svým
typickým autogramem
přímo na tělo.

z časopisu „Méďa Pusík“. Děti
byly vtaženy do děje a odpovída-

ly na různé otázky. S medvídkem
Pusíkem i pejskem Bellem si do-

Květa Kejvalová
a Lenka Chladná
konce i zacvičily při recitování
vánočních říkanek.
Věříme, že se dětem u nás líbilo.
Důkazem toho byly dva adventní kalendáře – vánoční kapři, které děti
ozdobily sladkostmi.
Dne 17. 12. 2012 nás navštíví též děti
z 2. MŠ.
Květa a Lenka
knihovnice
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Kulturní dění v našem městě
Mejdan mrtvol
24. 11. 2012 pořádalo občanské
sdružení
Nový
Kurz v Meteoru
Halloweenské oldies. Návštěvníci

tohoto mejdanu jako by dorazili
z jiné planety. Z planety slušňáků a veselých lidí. Meteor byl natřísknutý k prasknutí. Mladí, staří
v symbióze svázané hudbou oldies.
Za takovou skutečně dobrou sešlost
by se nemuseli stydět ani v Puppu
v Karlových Varech.
Projít od vchodu k baru chtělo
hodně odvahy - tu sedí ženská
s nožem v hlavě, tu oběšenec tancuje s upírem, a když ve zdraví
dorazíte k baru, tak tam již popíjejí duchové s upírskou rodinkou,

a v rohu se krčí trestanec, který
právě zdrhnul z basy. DJ Jiří celý
večer hrál jen repertoár oldies
melodií let šedesátých až osmdesátých, tak jak jsme slíbili.
Nikdo se nepral, nikdo nechtěl nikoho zabít, a to asi i proto, že už
tak byl sál plný nebožtíků nebo
těsně před skonáním. Těm co přežili, a byli nejhnusnější, předala
za Nový kurz, o. s. Ing. Baumanová
pěkné ceny. A pak, že to nejde - bílý,
černý, fotbalista, feministka, živý,
mrtvý - tancovali, popíjeli, zkrátka

si udělali hezký večer. Ano, pro takovou společnost je radost pořádat
oldies. Už se na Vás těšíme v roce
2013, do kterého přejeme hodně
úspěchů a zdraví.
Ing. Věra Baumanová

Nové Sedlo má
dva vánoční
stromy
Je už tradicí, že
vánoční
strom
na křižovatce tzv. kruháči naproti

městskému úřadu, který se rozsvěcí na první advent, je nekrásnější
široko daleko. O tuto krásu se dělíme s řidiči, kteří projíždějí naším
městem. Jak jsme již psali v loňském roce, vánoce jsou hlavně pro
děti, a ty naše „sedelské“ si zaslouží
mít svůj vánoční strom, u kterého
mohou hltat atmosféru blížících se
vánoc. Ukázat rodičům vystoupení,
která si s paní učitelkou nacvičily.
Takovým ideálním místem je nové
náměstíčko u Meteoru. Právě proto dali dospělí hlavy dohromady

a postavili vánoční strom právě zde.
Organizátoři v čele s vedením města
soustředili všechno adventní dění
kolem tohoto symbolu, a že toho
bylo letos skutečně požehnaně.
Všechny organizace až po o. s. Nový
kurz připravily pro občany Nového
Sedla skutečnou společenskou lahůdku. Nový kurz, o. s. těší, že je
zakladatelem této tradice, a že se
počet návštěvníků každým rokem
zvyšuje. Vždyť rozzářené oči našich
dětí musí potěšit každého. To, co
jsme si všichni přáli, je tedy splně-

no, a máme z toho velkou radost.
Nechť tedy balónky štěstí donesou
přání našich dětí až do vesmíru, ale
my dospělí, tomu musíme vždy trochu pomoci. Asi hovořím za všechny organizace, které advent připravovaly, že těch pár hodin co jsme
tam mrzli, stálo za to.
Touto cestou chci také poděkovat
vedení města, že finančně podpořili
naše občanské sdružení, a pomohli
dovést celou adventní akci do zdárného konce.
Ing. Věra Baumanová

Malé poohlédnutí…
města se vyšňořila do slavnostního
osvětlení, domovy provoněla vůně
cukroví a předvánoční adventní
shon vystřídala pohoda Vánoc.
Pevně věřím, že jste všichni prožili
krásné a pohodové vánoční svátky
a do roku 2013 vykročili se spoustou těch nejlepších předsevzetí.
Možná, že právě teď, když už nesháníme dárky a nepečeme cukroví, je ta chvíle, kdy se můžeme
ohlédnout za uplynulým rokem
a zhodnotit, co dobrého se nám
podařilo a co jsme, přestože jsme

se snažili, nezvládli. Nebudu hodnotit jednotlivé kulturní a společenské akce, ale chci v tuto chvíli
poděkovat všem, kteří se na pořádání akcí podílejí. Ať už to jsou
jednotlivci, zařízení města, nebo
různé organizace a spolky našeho
města. Především ale děkuji vám,
kteří neváháte vyměnit pohodlí
domova a přicházíte se společně
s námi pobavit. Bez vás, by naše
snaha a vynaložené úsilí nebylo
k ničemu. Vaše účast na zahájení
adventu a rozsvícení stromku byla
nečekaná a já osobně i všichni,

kdo se na této akci podíleli, jsme
měli velikou radost.
Cinkání zvonečků na Ježíška bylo
sice trošku slabší, ale snad si Ježíšek
našel alespoň ty, kteří mu poslali
z naší adventní akce dopis. Přání
byla různá, od sladkostí, autíček,
panenek, dotykových telefonů, počítačů apod., až po přání nejkrásnější,
kterým je zdraví a pohoda domova.
Věřím, že se Ježíškovi podařilo splnit
i jedno moc veliké přání, kterým
bylo, aby se vrátil tatínek. Ale všichni
dobře víme, že ani Ježíšek, nedokáže
splnit vše, co si přejeme, proto jsme

na adventní večer přivolali Mikuláše,
Anděla a čerty, aby alespoň dětem
přinesli sladké překvapení.
Ohňová show byla tečkou za adventním večerem, i za kulturními
akcemi, které jsme pro vás připravili. Ani v letošním roce nebudeme zahálet a pokusíme se pro vás všechny
připravit spoustu akcí a věříme, že
si alespoň některou z nich vyberete
a navštívíte.
Přeji vám všem rok plný pohody,
radosti a hlavně zdraví.
Ivana Papežová
tajemnice MěÚ

Anketa SUK 2012
Dě, dejte hlas své nejoblíbenější knize,
Milí čtenáři, zastavte se v knihovně
v pondělí 14. 1.
a ve středu 16. 1.
od 1300 do 1630 hodin,
budeme vyrábět lyžaře
Přineste si s sebou:
 čtvrtku, tužku, nůžky,
 pastelky a lepidlo

která vyšla v roce 2012,
odpovězte na dobrovolnou otázku
a vyhrajte knihu!
Hlasovat můžete v knihovně
od 7. 1. do 15. 3. 2013
Tuto soutěž vyhlašuje Pedagogická knihovna J. A. Komenského.
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Dieta při cukrovce – fakta, fikce a zajímavé studie
Diabetes je definován jako přítomnost glykemie nalačno v žilní
plazmě od 7,0 mmol/l výše. Diabetes 2. typu je podmíněn především geneticky. Typicky se vyskytuje v rodinách. Riziko pro potomka
dvou diabetiků je téměř 100%, pro potomka diabetika a nediabetika je dnes
riziko vyšší než 50 %. Geneticky založený diabetik během života postupně
obvykle onemocní složkami tzv. metabolického syndromu – tj.obezitou, hypertenzí, hyperlipoproteinemií. Diabetes 2. typu býval nemocí stáří. Dnes, kdy se celé populace přejídají, se běžně vyskytuje ve středním
věku a ojediněle se vyskytne i u dětí či dospívajících. Diabetes 2. typu
patří všude ve světě k nejčastějším onemocněním. V ČR je nyní
odhadem cca 800 000 diabetiků.
Je nezbytné důkladně poučit nemocné, že diabetes má dva základní typy a že
tedy léčba je dvojí. U obou typů diabetu (1. i 2.typ) je nutný pravidelný
a omezený příjem sacharidů.
Poděkování Ing. Ivanu Stefanovi

Náš dlouholetý kolega Ing. Ivan Stefan se po dlouholeté veřejné práci
rozhodl ve svých 67 letech definitivně ukončit svou veřejnou činnost
a odejít na odpočinek. I když všichni, kdo ho známe a měli jsme tu čest
s ním spolupracovat, chápeme, že
čas je neúprosný, i tak to pociťujeme
jako velké ochuzení.
Pro mě osobně byl Ing. Ivan Stefan
především chlapem s velkým Ch. Dokázal mít vize a stát si za nimi a prosazovat je, i když to nebylo vždycky
jednoduché, natož pohodlné. Mnohé
významné projekty vznikly proto, že
byl ochoten podpořit dobré myšlenky
a vytvořit pro jejich realizaci prostor.
Ing. Ivan Stefan pochází z Hradce
Králové. V Mladé Boleslavi vystudo-

val Střední průmyslovou školu strojní a pak absolvoval Fakultu strojní
na ČVUT v Praze. První část svého
profesního života strávil ve Spolaně
Neratovice. V roce 1982 se z rodinných
důvodů přestěhoval na Sokolovsko,
kde až do roku 2006 pracoval v Chemických závodech. V roce 1994 byl
zvolen starostou obce Královské Poříčí. Tuto funkci vykonával nejdříve vedle svého zaměstnání, aby se od roku
2006 řízení obce věnoval naplno.
Za dobu svého starostování dokázal
přetvořit někdejší špinavou obec s nevalnou pověstí v moderní krásnou
vesnici, která je dnes ozdobou celého regionu. Je podepsán například
na takových významných projektech, jako je rekonstrukce zámečku
v Královském Poříčí a vytvoření zde
multifunkčního objektu občanské vybavenosti, zasíťování celé obce, vytvoření 2 lokalit pro výstavbu rodinných
domků. Je otcem postupného budování Statku Bernard jako významné
regionální atraktivity, je podepsán
pod rekonstrukcí kostela sv. Kunhuty
a v neposlední řadě stojí za vybudo-

U diabetu 1. typu (= léčených inzulinem) jsou nutná malá jídla s příjmem jídla 6x denně. To je dáno tím, že působení komerčně používaných
inzulinů je vícehodinové a ve fázi cca 2–3 hodin po jídle hrozí hypoglykemie.
Jen nová krátká inzulinová analoga umožňují aplikaci i jídlo 5x denně. Diabetik
1. typu léčený inzulinem nebývá většinou obézní a je obvykle zaškolen na dietu
s 225–325 g sacharidů (tj. 1 800 kcal//7 400 kJ až 2 440 kcal/10 200 kJ) se 6 jídly
denně, tj. s vkládáním dopolední a odpolední svačiny a přidáním 2. večeře.
U diabetu 2. typu je klíčová redukce hmotnosti .Rozdíly mezi dietou diabetika 2. typu a dietou redukční (u obezního pacienta) nejsou dnes velké.
Jsou však zásadní rozdíly v dietě obézního diabetika 2. typu a klasického diabetika 1. typu = léčeného inzulinem. U diabetika 2. typu vše
závisí na správném doporučení příslušné diety, což se týká hlavně redukce
energetického příjmu nemocného. Redukční diety mívají méně než 6 300
kJ/1 500 kcal a diabetická strava s obsahem 175 g sacharidů obvykle ještě
hraničně splňuje energetický požadavek na redukci.

váním krásného fotbalového stánku.
Své dílo završil nedávnou kolaudací
poslední etapy protipovodňové hráze,
která po staletích často devastujícího
sousedství s řekou Ohře dává tomuto
malebnému místu klid k životu. Přes
gigantické dílo v řádu několika stovek
milionů korun odchází z pozice starosty s čistým štítem, s nezadluženou
obcí a s řadou dalších připravených
záměrů a projektů.
On však dokázal vždy vidět i za hranice své obce uvědomuje si, že spokojenost občanů je závislá na rozvoji
celého regionu a ne jen obce samotné. V roce 2001 založil Mikroregion
Sokolov – východ, který se pod jeho
vedením stal nejúspěšnějším mikroregionem kraje. Později pomohl zakládat Místní akční skupinu Sokolovsko
o.p.s. a byl až do letošního roku místopředsedou správní rady druhé největší
MAS České republiky. V této souvislosti
můžeme pokračovat ve výčtu dalších
významných projektů, za kterými
stojí: Vybudování cyklostezky podél
řeky Ohře, příprava průmyslové zóny
v Novém Sedle, rozjetí záměru třídění

komunálního odpadu v Karlovarském
kraji. Hodně jsem ho obdivoval při
prosazování včasného řešení budoucnosti území, zasaženého těžbou uhlí
a přípravy celého regionu na dobu
„pouhelnou“. Bojoval zde se svým
vrozeným pragmatismem vědom si
toho, že se to nemusí všem líbit, aby
nakonec zvítězil pocit odpovědnosti
vůči nám všem.
Tento článek ani zdaleka nemůže
být výčtem všech přínosů Ing. Ivana
Stefana k pozitivnímu rozvoji našeho
regionu. Ale může a má být poděkováním a vyjádřením úcty a obdivu.
A to jménem spolupracovníků MAS
Sokolovsko, jménem členů rady svazku obcí Mikroregion Sokolov – východ i autora článku osobně.
Ivan se v důchodu určitě nudit nebude, již nyní ho kontaktují další společenské organizace s žádostí o pomoc
a využití jeho bohatých zkušeností.
Doufám, že si přeci jenom a konečně najde dost času na svou rodinu
a své koníčky. Přejeme jemu i jeho
blízkým spoustu spokojených let.
Ing. Miroslav Makovička
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Novosedelský jezdec
pro děti od 5 do 15 let

ročník

III.
12. 1. 2013
sobota
9:15

2. stupeň ZŠ
Nové Sedlo

Přezůvky, svačinu,
dobrou náladu
s sebou.
Šachový turnaj pořádají Novosedelští patrioti
ve spolupráci se šachovým oddílem ŠK Spartak Chodov
za podpory města Nové Sedlo.

sport v našem městě

Na půli cesty za záchranou
I přes nepříliš povedený úvod sezóny zakončili novosedelští fotbalisté podzimní část na chvalitebném 7. místě tabulky,
v bezpečné vzdálenosti od sestupových příček. Na jaře je na programu dalších 15 kol a udržení
se v soutěži bude prioritou pro
každý celek. Cesta za záchranou
bude tedy ještě dlouhá.
Když svěřenci Stanislava Suchého
a Tomáše Hejla vstupovali v létě
do nového ročníku krajského přeboru, byli si moc dobře vědomi, že je
čeká možná nejtěžší sezóna vůbec.

Díky reorganizaci soutěže a snížení
počtu účastníků z 16 na 14, sestupují namísto klasického modulu
(jeden tým přímo, jeden do baráže)
dvě mužstva navíc (tři týmy přímo,
jeden do baráže). A kdyby se ve své
divizi neudržela Toužim, počet by
se ještě navýšil. Téměř třetina klubů
by se tak musela s nejvyšší soutěží
v Karlovarském kraji minimálně
na rok nedobrovolně rozloučit.
O stupeň níž, do 1. A třídy se ale pochopitelně nikomu nechce.
Prázdninový los svedl Novosedelským do cesty v úvodních kolech dva
nováčky - Jiskru Aš a FC Cheb. Soupeři možná papírově slabší, avšak pro
euforii z návratu mezi krajskou elitu
velmi nevyzpytatelní. Což se také
potvrdilo. Sedláci, ačkoliv byli v Aši
lepším celkem, podlehli po výstavní
brance Pavla Velemana tamnímu výběru 0:1. Oklepat se z porážky se jim
záhy podařilo ve 2. kole, kdy hostili
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právě dalšího navrátilce - chebské FC.
Fanoušky na stadionu odměnili vítězstvím 3:1 a prvními body do tabulky.
Poté ale přišla střelecká krize. Nikoliv
herní, mužstvo podávalo dobré výkony, ty na body stačily ale málokdy
a jen na cizích hřištích. Domácí prostředí jako by hráče svazovalo a stalo
se tak útočištěm pro soupeře. Vyhrát
tu dokázali Žlutice (1:3), Citice (0:2),
Horní Slavkov (2:3) a Hvězda Cheb
(1:3), dohromady tedy čtyři děsivé
porážky na vlastním trávníku. Nebýt pěti bodů, co přivezli postupně
z Františkových Lázní (1:0), Královského Poříčí (0:0) a Vintířova (1:1),
byli by beznadějně poslední. I když
každý, kdo zhlédnul utkání ve Vintířově, dá za pravdu, že jeden bod byl
v tomto případě málo. Jenže tým opět
postihla slabá střelecká produktivita.
Vše se začalo v dobré obracet, až
když fotbalistům Nového Sedla teklo
tzv. do bot. Dvě vítězná derby (proti

Lomnici 2:0 a Chodovu 2:1), následná výhra nad Mariánskými Lázněmi
2:1 a mohlo se jim lépe dýchat. Splnili předsezónní cíl, jenž si pro podzim předurčili, tj. 17 bodů, ale chtěli
samozřejmě více. Věděli, že v tomto
revolučním ročníku se bude v konečném zúčtování počítat každý bod.
Plni odhodlání nastoupili pak
i do duelu se Starou Rolí, kterou
na umělé trávě v Drahovicích přejeli v poměru 3:1 a i s Ostrovem,
kdy snad v nejbojovnějším střetnutí
vyválčili nad svým sokem po výsledku 2:0 tři body a celkově pátým
vítězstvím v řadě zakončil nakonec
úspěšné podzimní tažení.
Na něj by rádi navázali i na jaře,
a tak dosáhli tolik kýžené záchrany.
Cesta za ní pokračuje 7. ledna 2013
od 17:30. V té době se Sedláci znovu
sejdou na tréninku, aby na své pouti
byli připraveni.
Robert Sattler

Formát

Rozměry v mm

Černobíle 3 Kč/cm2

Barevně 5 Kč/cm2

A4

210x297

1 871 Kč

3 119 Kč
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A5

148x210

932 Kč

1 544 Kč

Za obsah, formulaci a původnost příspěvků ručí autor. Uzávěrka příspěvků je k 15. dni v měsíci.

A6

105x148

466 Kč

777 Kč
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A7

74x105

233 Kč

389 Kč

A8

52x74

115 Kč

192 Kč
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