ZDARMA
říjen 2011
Zprávy o činnosti Rady města Nové Sedlo
Rada města se sešla v měsíci září 1x, a to dne 7. 9. 2011.
Na 13. jednání rady města ze dne 7. 9. 2011 byly
projednávány tyto body – zhodnocení orgánů města za
I. pololetí 2011, návrh investičních akcí na rok 2012,
zpráva o tvorbě a ochraně životního prostředí ve městě,
stav na úseku sociální péče a zdravotnictví ve městě a

v bodě různé – prodej části pozemku, bezúplatné převody
pozemků, prodej pozemků, obecně závazné vyhlášky
města, smlouva budoucí o realizaci přeložky distribuční
soustavy 22 KV, prodeje bytů v čp. 132 Nové Loučky,
prodeje domů čp. 110 Nové Sedlo a čp. 95 Chranišov,
vnitřní směrnice č. 5, 6 a 7/2011, pronájem bytu a další.

Jednání zastupitelstva města
IV. řádné zasedání Zastupitelstva města Nové Sedlo se
konalo dne 14. září 2011 od 1500 hodin v sále kulturního
domu Meteor v Novém Sedle. Na programu jednání byly
tyto body – zhodnocení činnosti orgánů města
za I. pololetí 2011, návrh investičních akcí na rok 2012,

zpráva o tvorbě a ochraně životního prostředí ve městě,
zpráva na úseku sociální péče a zdravotnictví ve městě,
různé, diskuze, usnesení a závěr.
Usnesení z jednání se zveřejňuje na úřední desce
a na stránkách města.
Ing. Věra Baumanová

Prosba občanům
Vzhledem k blížícímu se ukončení rekonstrukce celé
budovy městského úřadu a slavnostnímu veřejnému
otevření „nové budovy“ žádám občany Nového Sedla,
kteří mají již přerostlé pokojové květiny a neví si s nimi
rady, zda by nechtěli tyto květiny darovat do nových
prostor a átria, kde by vynikly a měly prostor. Pro květiny

si i sami rádi přijedeme a odvezeme. Termín by byl
od druhé poloviny října do druhé poloviny listopadu, před
zahájením plného provozu celé budovy. Můžete volat
v uvedeném termínu na tel. 352 358 106 (Hányšová),
352 358 116 (Ing. Baumanová). Děkujeme.
Věra Baumanová, tajemnice úřadu

Redakční rada informuje občany
Vážení občané,
chtěli bychom Vás tímto informovat o zásadních
změnách ve vydávání Novosedelských listů. V pondělí
19. září se sešli členové redakční rady, aby projednali
ukončení tištěného vydání měsíčníku našeho města.
Z důvodů vyčerpání finančních prostředků, které byly
určeny na tisk, se rada shodla na pozastavení tištěné
formy vydání Novosedelských listů. Všichni členové

se shodli na pokračování ve vydávání, a to prozatím v
elektronické podobě na stránkách města vždy k prvnímu
dni v měsíci.
Z redakční rady odstoupila paní Květa Kejvalová.
Chtěli bychom občany požádat o spolupráci na tvorbě
měsíčníku, který by jste tak mohli vytvářet k obrazu svému.
S vé p ř í s pě vk y mů že t e za s í l at n a e- ma i l
Novosedelskelisty@email.cz.

Úřední hodiny městské pokladny

Upozornění pro občany:

Od 1. 10. 2011 dochází ke změně úředních hodin městské pokladny.
Úřední hodiny jsou:
pondělí a středa
úterý a čtvrtek
pátek

8:00 – 11:30 a 12:30 – 16:30
8:00 – 11:30 a 12:30 – 14:30
ZAVŘENO

Od 26. září do 9. října 2011
bude z technických důvodů
UZAVŘEN městský úřad
z důvodu
odpojení slabo a silnoproudu
a stěhování úředníků

Děkujeme za pochopení.
Hányšová Klára, pokladní

z přízemí do I. patra.
Děkujeme za pochopení.

Poplatky za pronájem hřbitovního místa
Na základě vydání Vnitřní směrnice č. 4/2011 – Řád
veřejného pohřebiště, který schválila Rada města dne 8. 8.
2011 číslem usnesení 360/2011 dochází k navýšení
hřbitovních poplatků za pronájem kolumbária, hrobového
místa pro urnu a hrobového místa pro hrob
na 100 Kč / rok. Poplatek je splatný na období 10-ti let,

tj. ve výši 1.000,- Kč.
V měsíci září započala na městském hřbitově oprava
plotu. Během měsíce října by měly být stavební práce
dokončeny.
Hányšová Klára, správa hřbitova
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Městská policie Nové Sedlo informuje
Dne 7. 8. 2011 ve 21.00 hodin bylo Městské policii
Nové Sedlo telefonicky oznámeno, že v Novém Sedle,
část Chranišov u autobusové zastávky se nachází volně
pobíhající malý černý kříženec psa bez obojku
a identifikační známky. Pes byl hlídkou Městské policie
Nové Sedlo odchycen, zaopatřen a následně umístěn
do služebních prostor, a to na přechodnou dobu
za účelem zjištění majitele psa nebo případného umístění
psa do psího útulku. Ve věci nálezu psa byla také
pořízena fotodokumentace. Vzhledem ke skutečnosti,
že se nepodařilo zjistit majitele psa, byl nelezný pes
dne 10. 8. 2011 umístěn do psího útulku v Rovné.
Dne 16. 8. 2011 ve 13.35 hodin v Novém Sedle, ul.
Sadová prováděla hlídka Městské policie Nové Sedlo
asistenci zdravotnímu personálu RZS Sokolov u pacienta,
který odmítal lékařské ošetření, následný převoz
do zdravotnického zařízení a hrozil případným útokem.
Přítomnost hlídky Městské policie měla pouze
preventivní charakter s cílem ochrany života, zdraví
a majetku, kdy během přítomnosti hlídky Městské policie
nedošlo ze strany pacienta k žádnému protiprávnímu
jednání.
Dne 16. 9. 2011 strážníci Městské policie Nové Sedlo
navštívili prvňáčky na I. stupni Základní školy v Novém

Sedle, kde žáčkům při povídání a ukázkách, jak se
mají chovat v silničním provozu a při cestě
do školy, předali pexeso a reflexní doplňky.

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

Dějiny města Nové Sedlo
(Pokračování - období od 1848 do 1945)
Revoluce v roce 1848 prosadila změny, které rozbily
celý dosavadní společenský řád a výrazně zasáhla do
života všech lidí. Položila základy výstavby nové občanské společnosti a prosazoval se stále výrazněji demokratický princip řízení. Proces vyvrcholil prosazením všeobecného volebního práva na počátku 20. století.
Císařským patentem bylo 7. září 1848 vyhlášeno zrušení
poddanství a roboty. Poddanský pozemkový majetek byl
zrovnoprávněn s panským a byl zbaven všech dosavadních
břemen a tak odstranilo s konečnou platností feudální
vztahy. Politická a soudní správa vykonávána orgány správy města Lokte byla prozatímně zachována. Vykonávaly
je jen jako delegovanou pravomoc podle pokynů státu a na
jeho náklady.
Za základ nového správního uspořádání byla zvolena
politická místní obec. Obec se stala dle obecního zákona
ze 17. března 1849 nejnižší jednotkou územní samosprávy
a základem pro územní členění státní správy. Její vymezení se opíralo o vytyčení katastrálních obcí v josefském
katastru upřesněném výsledky měření při zpracování stabilního katastru. Podle těchto zásad byla vytvořena v roce
1850 rovněž politická obec Nové Sedlo včetně lokality
Bruckhof a Vogeleis. Rozloha byla přibližně 966,5 ha
a žilo na něm 524 obyvatel. Správu obce řídilo obecní
zastupitelstvo nebo výbor ustanovený na základě výsledků
voleb, z něhož byl volen užší výkonný správní orgán,
obecní rada nebo představenstvo v čele se starostou. První
volby obecního zastupitelstva se konaly na konci léta roku
1850 a novosedelské zastupitelstvo složilo v loketském
kostele sv. Václava slavnostní přísahu za přítomnosti

okresního komisaře z Karlových Varů. Základní koncepce vytyčení politické obce
Nové Sedlo byla na počátku velmi šťastná,
neboť nebylo třeba ji od zřízení v roce 1850
až do konce tohoto období jakkoliv měnit a reorganizovat.
V roce 1850 byla také vytvořena nová organizace státní
politické a soudní správy. Zanikl loketský kraj. Za základ
uspořádání státní správy byla zvolena rovnoměrně rozložená síť soudních okresů se středisky v okresních městech.
Systém moderní politické státní správy vstoupil v platnost
od 1. února 1850 a od 1. července 1850 byla zorganizována nová soudní správa. Obec Nové Sedlo byla začleněna
do loketského soudního okresu.
V závěrečné fázi feudálního období ztrácelo zemědělství
v hospodářské struktuře Nového Sedla postavení dominantního odvětví. Důležitou úlohu začínala hrát těžba
a zpracování místních bohatých surovinových zdrojů. Největším přírodním bohatstvím Nového Sedla však byly velké zásoby hnědého uhlí. Jednalo se o mocnou sloj Antonín a hlouběji uloženou sloj Josef. Systematičtější těžba se
počala rozvíjet v okolo Nového Sedla již od poslední čtvrtiny 18. století ve směru na Loučky a Chranišov,
kde vznikly nejstarší známé šachty. Patrně nejstarší důl
Anna vznikl na JV okraji území Nového Sedla a byl otevřen roku 1805 založeným Anenským těžařstvem složeným z finančně lépe situovaných obyvatel Louček. Severně od dolu Anna byl otevřen důl Apollonia.
Použito z publikace Eva a Vladimír Vlasákovi “Dějiny
města Nového Sedla“
Ing. Věra Baumanová
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Zprávičky z naší školičky
Začátek nového školního roku a adaptace – aneb patří dvouleté děti do mateřské školy?
,,O tom, že se bude muset něco podniknout v otázce zajištění péče o děti od dvou let, už nějakou chvíli něco tušíme. ,,Může“ za to prorodinný balíček, který přinesl řadu
novinek a zároveň nastínil mnoho otazníků.“
Informatorium školství
Tak nám začal nový školní rok, který s sebou kromě radostných očekávání obvykle nese i starosti. Každá změna
bývá náročná, a tak ani zkušení pedagogové nezůstávají
klidní a každoročně očekávají, jak se start do nového školního roku vydaří, jaké děti přibudou a jaká bude spolupráce s rodiči.
Letos k nám nastoupilo 18 nově příchozích dětí
z celkových 28. Z toho je 14 dětí dvouletých. A tak jsme
byli nervózní a ustaraní, že nároky kladené v rámci výchovně – vzdělávacího procesu jsou na tak malé děti vysoké a někdy až nesrozumitelné.
Stále jsme přemýšleli a diskutovali o tom, jak našim ,,nováčkům“ usnadnit adaptaci. Jak zařídit, aby se dítě
cítilo bezpečně i bez přítomnosti nejbližších osob – především matky. Jak zařadit do kolektivu dvouleté dítě, které
je především individualistou.
Avšak naše dramatické představy, které by se spíše hodily do amerického filmu, byly zbytečné. Naši noví Ježečci
jsou šikovní – zvládají sebeobsluhu, stolování i režim dne.

A tak i po měsíci, co začal nový školní rok, můžeme stát
s otevřenými ústy a nevěřícně zírat.
Zároveň si uvědomujeme, komu tato zásluha patří a kam
naše poděkování bude směřovat.
PŘECE NAŠIM RODIČŮM!
A jaký tedy byl náš začátek školního roku? Jako
v pohádce.
Šárka Mysíková, 1.MŠ

Základní škola informuje
První zvonění
Opět nastal významný den pro naše prvňáčky - 1. září. I v letošním roce byli naši nejmladší přivítáni paní starostkou
Kristou Kulhanovou a paní tajemnicí Ing.Věrou Baumanovou ve školních lavicích, místo na Městském úřadu (ten byl
ještě v rekonstrukci). Po proslovu paní starostky se ujala režie tohoto slavnostního dne paní učitelka Mgr. Lenka Žišková.
Přivítala všechny přítomné, letos byli přítomni i zástupci rozhlasové stanice Dragon , sdělila dětem i jejich nejbližším, co
je čeká. Nakonec si děti vzaly do rukou zvonečky (dárek MÚ) a pěkně si zazvonily na dlouhou cestu celou školní
docházkou. Po hodině, která utekla jako voda, se prvňáčci a celý jejich doprovod odebrali na školní dvůr, kde pan ředitel
Mgr. Antonín Šíma slavnostně zahájil nový školní rok.
Beseda se členy městské policie
Dva členové Městské policie Nové Sedlo zavítali mezi naše nejmenší, aby si s nimi popovídali o bezpečnosti v silničním
provozu. Upozornili je na všechna nebezpečí, která na ně na silnici číhají. Připravili si pro děti řadu silničních situací,
které jim děti předvedly. Beseda byla pěkná, názorná a živá, jelikož měli prvňáčci i řadu dotazů. Na závěr byli žáci
odměněni malými dárečky – pexesem, reflexními odznáčky aj. Beseda se všem moc líbila.
Soutěže
Minitenis
Soutěže se rozjely – jako první vyjeli naši žáci 1.stupně do Sokolova na okresní kolo v minitenisu. Soutěžící ve složení
D. Horváth, J. Vítek, S. Hrivňák, A. Frolík, D. Dudi, T. Minařík, M. Demeter a S. Srba obsadili 8. místo.

Poděkování
Minulý měsíc jsme navštívili psí útulek v Hraničné
u Chebu - Pomezí. Za 3 500 Kč, které jsme vybrali
s vaším přispěním, jsme nakoupili 100 kg granulí, několik
sáčků piškotů a ještě zbylo na pamlsky.
Paní Lokingová, která tento útulek provozuje, všem moc
děkuje. O pejsky je moc dobře postaráno, i když jim chybí
páníčkové. Tento útulek je jeden z nejhezčích, které jsme
viděli. Opět jsme vyslechli pár příběhů, kterými někteří
pejskové museli díky nám lidem, projít a není to nic

hezkého.
Další příspěvky čekáme do 20. října.
Poputují do útulku v Mariánských Lázních,
kde mají pejsky i kočičky. Protože začíná zima, můžete
přispět i starými pokrývkami a dekami. Kdyby někdo měl
i přepravky na kočky, které už nepotřebuje, budou vítány.
Děkujeme všem!
manželé Bálintovi
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STRANA 4
Společenská kronika

Kulturní akce
29.10.2011
Taneční zábava
Hraje: kapela SYMPAŤÁCI
Začátek: 1900 hod.
Vstupné: 50.- Kč
Zájezd do Hudebního divadla Karlín
na činohru

♦ 60 let

Horváthová Margita
Heinlová Irma
Novák Jan
Charousová Jana
Tonhäuserová Marie
Suchá Zuzana

♦ 65 let

Borovská Vlasta
Nekys Josef
Koudele Bohumil
Klouda Stanislav

♦ 70 let

Kansy Manfred

♦ 75 let

Kriegerová Anneliese
Marešová Božena

♦ 78 let

Stojan Miroslav

♦ 80 let

Vrba František

♦ 81 let

Pinďáková Emilie
Štefánková Terezie

♦ 82 let

Hrdličková Inga

♦ 83 let

Mikovec Karel

♦ 87 let

Lomický Jaroslav

♦ 89 let

Kocourková Božena

♦ 91 let

Danišová Ludvika

Včera tě zabiju!
Termín: 14. 11. 2011
Cena: 700,- Kč (vstupenka + doprava)
Přihlásit se možno na tel.č.
352 358 115,
352 358 116
26. 11. 2011
Zahájení ADVENTU
2. 12. 2011
Společenský večer pro seniory
Hrají manželé Homolkovi
Začátek: 1900 hod.
Vstup zdarma

Citát na tento měsíc:
Mají-li spolu lidé dobře vycházet,
je nezbytné,
aby si každý zachoval svoji svobodu.

Při příležitosti Vašeho životního jubilea Vám
do dalších let pevné zdraví a dobrou pohodu přeje
Městský úřad Nové Sedlo a Sbor pro občanské záležitosti.

1. rybářské závody v Loučkách
Dne 17. 9. 2011 se konaly 1. rybářské závody na
rybníku v Loučkách pod patronací pana Pavla Macháčka
a pana Honzy Kopči. Začátek závodů byl v 7.00 hodin,
konec ve 13.00 hodin. Vítězové závodu: 1. místo
p. Vrána, 2. místo pan Machura a 3. místo pan Záhora.
Pavel Macháček děkuje těmto sponzorům: Květinka

Petříková, Potraviny MIKY, potraviny u Jana, Illéš Láďa,
Nový kurz, o. s. Bauman, Pikrt Martin, domácí práce
Kaštánek, pekařství Orlíčkovi, restaurace „U slunce“
Loučky, Město Nové Sedlo.
za všechny spokojený rybář
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Lampionový průvod
Stalo se již krásnou tradicí, že poslední prázdninový pátek, pořádá naše město lampionový průvod. Letos již
v pořadí 4. „ročník“ se opět uskutečnil za hojné účasti dětí a rodičů.
Průvod, osvícený desítkami lampionů, se vydal od MÚ na hřiště do Louček.
Nejvíce se opět všichni těšili na každoroční ohňostroj, který ani letos diváky nezklamal. Díky p. Petříkové
a dobrovolným příspěvkům občanů Nového Sedla, do kasičky v místní květince, mohli všichni nadšeně sledovat
velkolepou podívanou. S radostí mohu prohlásit, že se vybralo něco kolem pět tisíc korun.
Poděkování patří i naší městské policii za zajištění bezpečnosti pochodu městem, a samozřejmě našim dobrovolným
hasičům za přípravu a podpálení ohromné vatry. Já osobně děkuji p. M. Pikrtovi za zapůjčení aparatury.
V neposlední řadě patří dík p. Hrebákovi a Demeterovi za umožnění odběru el. energie.
Na závěr bych chtěl požádat občany, kteří na této akci fotografovali, aby mi zapůjčili pár fotografií k publikování
na městský web a Facebook, kde je již umístěno video, dokumentující ohňostroj. Použijte prosím e-mail na redakční
radu NL – Novosedelskelisty@email.cz, a
nebo kontakt přímo na mě pittel.tomas@gmail.com. Děkuji.
Tomáš Pittel

STRANA 6

ŘÍJEN 2011

Poznávání Karlových Varů – zájezd
Dne 15. 9. 2011 pořádalo občanské sdružení Nový
kurz, o. s. Nové Sedlo zájezd za poznáním Karlových
Varů. V pořadí druhý zájezd na tuto tématiku navazuje
poznávání kulturně i historicky zajímavých lokalit
tohoto města.
Navštívili jsme muzeum Becherovky s přednáškou,
prohlídkou a ochutnávkou výrobků této světově
známé likérky. Dále podzemí vřídla s přednáškou
a návštěvu kostela Máří Magdalény spojenou
s prohlídkou podzemní krypty. Počasí nám přálo
a budeme se těšit na další poznávací zájezd.
Milan Bauman, předseda o.s. Nový kurz

SVĚTOVÝ REKORD MASTERS II
Na začátku srpna se uskutečnilo Mistrovství Evropy v benčpresu, kterého se zúčastnila Hana Takáčová. Mezi o generaci
mladšími závodnicemi se neztratila a svým výkonem 150 kg (což je světový rekord masters II)se umístila na krásném
čtvrtém místě.
Pavel Schauer

František Jírovec
kominické služby
tel. 775 868 658,
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