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Nové Sedlo lidem
Informace z úřadu
Vážení občané,
nastal čas velikonoční a s ním spojené tradice a velikonoční zvyky. Nyní jsou v České republice Velikonoce nejvýznamnější křesťanský
svátek, který je oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Lidové zvyklosti spojené s Velikonocemi se pochopitelně místně liší. Z velikonočních
symbolů jsem si vybrala kočičky. Kočičky symbolizují palmové ratolesti, kterými vítali obyvatelé Jeruzaléma přicházejícího Krista.
Tradičním křesťanským zvykem je jejich svěcení na Květnou neděli a používání popela z jejich spálení o Popeleční středě. Užijte si tradice
Velikonoc.
Konečně se snad dočkáme i nového rozhlasu po celém městě. Vstoupili jsme v jednání spolu s vedoucí odboru ÚPIŽP p. Sienkovou a ta
následně připravila již materiály jak pro radu města, tak i pro zastupitele města. Naskytla se příležitost a přijmout výzvu, kdy výše dotace
činí 90 % a spoluúčast města 10 %. Investice ve výši 400.000,-Kč (spoluúčast města) se zahrne do rozpočtu na rok 2016, kdy celkové
náklady této akce činí 4 mil. Kč. Občané našeho města si nový rozhlas zaslouží. Více informací v článku vedoucí ÚPIŽP.
Ráda bych se zmínila i o nových oknech v domě U Porcelánky čp. 149 v Loučkách. Rovněž musím pouze poznamenat – KONEČNĚ
SE DOČKALI. Dodavatel Václav Maršíček - MARŠÁL Sokolov vyhrál výběrové řízení a na konci měsíce února a počátkem března se
začala vyměňovat všechna okna garsonek jednotlivých nájemníků, která byla již téměř ve stáří 30-ti let. Cena nejnižší a vysoutěžena byla
dle smlouvy ve výši 286 518,-Kč bez DPH. Ještě nás čeká výměna dvou oken ve štítech a dvou oken v kotelně. Mám upřímnou radost, že
se nám začínají plnit úkoly a sliby, které jsme svým občanům dali.
Informace z Novosedelské bytové s.r.o.
Cenová doložka pro rok 2015 je stanovena jako jednosložková cena tepelné energie ve výši 521,70 Kč/GJ bez 15% DPH za
1 GJ je cenou předběžnou (z důvodu možných změn cen nakupování tepla a z důvodu možných změn dodávek tepla v GJ za
celou lokalitu Nové Sedlo). V ceně není zahrnuta případně vyměřená ekologická daň.
Rada města dne 4.2.2015 schválila AUDIT na společnost Novosedelská bytová s.r.o. od firmy Law&Finance s.r.o. Plzeň,
kdy smlouva o vypracování auditu byla podepsána dne 13.2.2015. Město i nový jednatel NB s.r.o. pan Dušan Matoušek obdrželi od firmy
Law& Finance s.r.o. Plzeň seznam požadovaných dokumentů a informací potřebných k posouzení stavu společnosti Novosedelská bytová
s.r.o.. Dokumenty se týkají struktury společnosti, základních smluvních dokumentů, základní dokumentace týkající se správních orgánů a
základní dokumentace a informace týkající se ekonomiky společnosti. V současné době, kdy vážení občané čtete tyto řádky, tak audit je již
zpracován a předán mě do rukou jako zástupci samosprávy a zadavatele úkolu.
Výsledem auditu Novosedelské bytové s.r.o. bude před zveřejněním takto projednán:

s výsledkem auditu se seznámí jednatel společnosti NB s.r.o. a členové valné hromady NB s.r.o., která bude v nejbližším možném
termínu svolána
Informujeme občany

závěry budou konzultovány s právním zástupcem města
Vedení města obdrželo z ředitelství AD Ligneta informaci, že se poda
navržení postupu o fungování společnosti NB s.r.o.
řilo doplnit licenci na lince 421705 o zastávku „Nové Sedlo, Družba“.

seznámení s postupy a závěry zastupitelům města
Od 2.7.2015 se upraví jízdní řád a bude se uvedená zastávka obsluhovat.

zveřejnění auditu, postupů a závěrů valné hromady veřejnosti
Ing. Věra Baumanová, starostka města
Splatnost poplatku

Poplatek ze psů rok 2015

Poplatek je splatný
nejpozději do 28.
února příslušného
kalendářního roku.
Pozor na označení
psů ! Za nesplnění této povinnosti
lze uložit sankci do
výše 30.000,- Kč
Městský úřad Nové Sedlo, odbor územního plánování, investic a životního pr ostř edí Vás upozor ňuje na splatnost

nájmu za pronajaté pozemky ke dni: 31. 03. 2015. Platbu máte možnost provést v hotovosti v pokladně MěÚ Nové.

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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Divoká prasata v Novém Sedle
Město Nové Sedlo po dohodě s Mysliveckým sdružením Loket podalo žádost o povolení lovu na nehonebních
pozemcích ve smyslu §41 zákona č.449/2001, o myslivosti.
Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí vydal dne 19.11.2013, č. j.: 89960/2013/OŽP/HUPR –
rozhodnutí o povolení lovu zvěře na nehonebních pozemcích a pověřil odlovem : Myslivecké sdružení Loket –
Pískový vrch, se sídlem v Lokti.
Na základě Vašeho upozornění jsme podávali žádost na MěÚ Sokolov o doplnění lokalit o povolení lovu zvěře na
nehonebních pozemcích MěÚ Sokolov, odbor životního prostředí vydal dne 15.5.2014, č. j.: 3224/2014/
OŽP/HUPR – rozhodnutí o povolení lovu zvěře na nehonebních pozemcích a pověřil odlovem: Myslivecké sdružení Loket – Pískový
vrch, se sídlem v Lokti.
Rozhodnutí převzal MS Loket Pískový Vrch, zastoupené Ing. A. Fuchsem
Myslivecké sdružení Loket potvrzuje, že střílejí v poslední době více kusů než dříve, ale ani to nestačí k tomu, aby se stav černé zvěře
reguloval.
Město Nové Sedlo bude apelovat na Myslivecké sdružení v Lokti, aby prováděli intenzivnější odstřel černé zvěře.
Divoká prasata se rekordně přemnožila a likvidují, na co přijdou.
Prosíme občany města, aby respektovali divočáky v přírodě a nepokoušeli se je v bezprostřední blízkosti natáčet, divočáci jsou
velice inteligentní zvířata a bližším kontaktem s člověkem ztrácí svojí přirozenou plachost.

Nové autobusové zastávky
Zařízení města pod vedením pana Milana Baumana instalovalo na
konci března 2015 nové autobusové zastávky a informační tabule.
Podařilo se zakoupit a následně zabudovat dvě autobusové zastávky, a
to v ulici Masarykova (u
bývalého kina) a v ulici
Příkopy (u dětského hřiště).
Nové informační tabule se
osadily v Chranišově, na
Jalovém Dvoře, na sídlišti
v ulici Sklářská a u
obchodu v Masarykova
ulici. Ať slouží dobře všem
občanům.

Chybí lékárna

Nespalujte odpady!

To je věta, kterou člověk slyší poměrně
často od všech občanů bez rozdílu věku.
Ano, lékárna nebo výdejna léků v našem
městě chybí. Je to finančně náročné, ale
vedení města se pokusí vstoupit
v jednání se společnostmi, kter é pr ovozují lékár ny v okolí a
v této věci něco udělat. O dalších krocích v této věci budete
informováni.

Městský úřad může kontrolovat dodržování přípustné
tmavosti kouře a přípustné míry obtěžování zápachem. V
případě provozování malých spalovacích zdrojů občanů se
lze obrátit se žádostí o radu nebo oznámit porušení zákona na
místně příslušném obecním úřadu podle místa umístění
zdroje, stížnost musí být konkrétní – od kdy do kdy, kde,
lépe s fotodokumentací (kouř), pach – od kdy do kdy, co
připomínal. Za porušení zákona o ochraně ovzduší nebo
obecně závazné vyhlášky obce, za spalování jiných materiálů
než určených paliv výrobcem spalovacího zdroje lze udělit
občanovi pokutu v přestupkovém řízení, které řeší MěÚ
Sokolov.

MUDr. Miroslav Černý se vzdal postu zastupitele Města Nové
ho Sedla a postoupil post prvnímu náhradníkovi své volební
strany, a to panu Ing. Davidu Cervanovi, Ph.D., který složí slib
dne 25.3.2015 na II. řádném zasedání Zastupitelstva města
Nové Sedlo.
Ing. Věra Baumanová, starostka města

Marcela Sienková

Ráda bych poděkovala paní starostce a všem zastupitelům eventuálně dalším, kteří se zasloužili o dobrou věc, a to, že obyvatelům domu čp. 149 v Loučkách - převážně důchodcům, se v jejich garsoniérách v měsíci březnu vyměnila stará dřevěná okna a dveře do lodžií
za krásná, moderní plastová. Už se nemusíme bát zimy, že bude
profukovat! :-)

Sběrný dvůr Nové Sedlo

Také bychom rádi poděkovali zaměstnancům firmy Maršál, hlavně
jejich vedoucímu, panu Ježkovi, kteří přistupovali k jednotlivým
obyvatelům individuálně, lidsky citlivě a někteří babičkám pomáhali
v maličkostech i trochu víc nad jejich pracovní povinnost.

Sobota

Trochu nás zklamala cena žaluzií,
která je myslím nadprůměrná. Kdyby firma včas zveřejnila jejich cenu,
asi bychom si je objednali jinde, ale
radost z oken celkově jistě převáží!!
Za všechny obyvatele domu děkuje
Jaroslava Kubincová

Provozní doba
Pondělí

12:30 - 17:30

Čtvrtek

12:30 - 17:30
9:00 - 12:00 (první sobota v měsíci)

Kontakt: Milan Bauman, tel.: 777 774 063
Provozovatel zařízení ke sběru odpadů, uvedených v § 8, odst. 2
vyhlášky č. 383/2001 Sb. (železo, ocel, kovy apod.), je, dle §18
odst.3 zákona č. 185/2001 Sb., povinen vést evidenci osob, od
kterých odpady vykoupil nebo odebral v rozsahu - jméno, bydliště,
datum narození a č. občanského průkazu . K plnění této povinnosti
je oprávněn vyžadovat k nahlédnutí průkaz totožnosti a zároveň je
povinen nakládat s osobními údaji v souladu se zákonem č.
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Bez ověření totožnosti
nesmí provozovatel odpad do zařízení převzít.
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Mateřská škola a Městská policie
Masopust v MŠ Masarykova

Městská policie Nové Sedlo informuje:

Když jsme se po ránu všichni sešli, nastoupili jsme do již
čekající lodi, vytáhli kotvu, naposledy všem na břehu zamávali
a vypluli na tajuplný ostrov hledat poklad!

Dne 9. 2. 2015 v 9.48 hodin Městská policie
Nové Sedlo prověřovala oznámení učiněné na
linku 158 ve věci slovního sporu mezi druhem a
družkou na adrese Nové Sedlo, část Loučky, ul.
U porcelánky 76. Mezi zúčastněnými stranami
věc vyřízena na místě domluvou.

Cestou jsme vyhlíželi žraloky a velryby, a když jsme šťastně
dopluli na ostrov, vydali jsme se hledat poklad, který byl brzy
nalezen a poté snězen. :-)
Poté začal ten pravý maškarní rej, na závěr s pravým dětským
šampaňským!
Nastal čas se jít proběhnout na zahradu a už na nás čekaly
masopustní vdolky od naší paní kuchařky Ilonky. Mňam!
A honem do postýlek, abychom odpoledne mohli pokračovat
v masopustním rejdění!

Dne 4. 3. 2015 v dopoledních hodinách došlo v budově
Základní školy ke krádeži volně odloženého mobilního telefonu.
Na základě provedeného šetření ze strany Městské policie Nové
Sedlo byl odcizený mobilní telefon druhý den vrácen poškozené
osobě a pachateli přestupku byla uložena bloková pokuta.
Dne 12. 3. 2015 v ranních hodinách Městská policie Nové
Sedlo řešila volné pobíhání tří psů, ke kterému docházelo v parku
v Novém Sedle, ul. Sklářská. Majitel psů si své psy na výzvu
hlídky Městské policie zabezpečil, a ačkoliv souhlasil s přestupkem
proti pořádku ve státní správě a v územní samosprávě podle § 46
odst. 2 zákona číslo 200/1990 Sb. s odkazem na ustanovení Obecně
závazné vyhlášky města Nového Sedla, tak byla celá věc řádně
zadokumentována a postoupena příslušnému orgánu města Nové
Sedlo, neboť nesouhlasil s výší uložené blokové pokuty.
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

Z pohádky do pohádky

Beseda s městskou policií
V pátek 27. 2. 2015 proběhla v MŠ Sklářská beseda s městskou
policií. V úvodu děti shlédly pohádku o přecházení silnice, vystupování z automobilu nebo jak si správně zapnout pásy v autosedačce. V další části besedy se děti seznámily s dopravními
značkami a opatrné jízdě na kole. Dále byly poučeny o bezpečnosti při pobytu venku při nálezu injekčních stříkaček a jiných
předmětů a o obezřetném chování při kontaktu s cizími lidmi. V
závěru děti seznámily strážníky se stolní hrou Záchraný kruh
zaměřenou na dopravní výchovu. Děkujeme strážníkům městské
policie Viktorovi Pavlíkovi a Romanovi Tvarůžkovi za příjemně
strávený čas a pohodovou atmosféru.
kolektiv MŠ

Z pohádky do pohádky bylo téma besedy dětí MŠ Sklářská v
městské knihovně dne 26. února 2015. Zajímavé bylo seznámení
se s trilogií Pavla Šruta "Lichožrouti", kterou využijeme v další
práci s dětmi. Děkujeme p. knihovnicím za příjemně strávené
dopoledne.
kolektiv MŠ

INZERCE
PRODÁM GARÁŽ V NOVÉM SEDLE
NA SÍDLIŠTI
CENA 110.000 KČ.
V MŠ Masarykova přednáška probíhala 4.2.2015, pozn.red.

TELEFON: 724 077 719
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Kultura a ostatní
Přednáška „Napříč Indií“
Chtěla bych Vám touto cestou poděkovat za „kulturní akci“
přednášku Napříč Indií, která se konala dne 25. 2. 2015 ve
vašich krásných prostorách městského úřadu. Video projekce,
ozvučení a doprovodné slovo bylo moc pěkně připravené a tak
zajímavé, že ani delší čas s tím strávený mi nevadil.
S pozdravem Miroslava Kočí

Sportovní ples v Novém Sedle
Březnový pátek 13 se nenesl v tmavém, ale právě
naopak, otevřeli se slavnostně dveře od Našeho
Kulturního domu a předseda TJ uvítal návštěvníky
plesu. Celý večer se o hudbu starala kapela
Sympaťáci a jako bonus byla připravena dvě
vystoupení. První program plesu bylo taneční
vystoupení TWERK pod vedením slečny Štěpánky
a druhé bylo Hudební Duo THE UNIQUE.
Součástí plesu byla samozřejmě bohatá tombola a
výhercům gratulujeme. Poděkování patří všem
sponzorům a lidem, kteří se zapojili do příprav
plesu.
Jiří Charvát

I MALÁ POMOC JE POMOC "A JE TO" A že nám to šlo od
ruky.
Máme naloženo přes 200 pytlů. Pronesla se věta 5.2. 2015, kdy se
víčka nakládala a připravovala k odjezdu. Za to musíme poděkovat
panu Randýskovi ze Starého Sedla, který nám víčka odvezl ZCELA
ZDARMA!!! Cestu vážil do Prahy, kde má sběrné místo firma
Hottech.. A tady máme čísla: za rok 2014 : Tak tedy počítejte se
mnou
Plast mix - 2 590 × 6 = 15 540 kč, Kovová víčka - 220 × 3 = 660 kč
16 200 Kč Paráda!!!!
Děkujeme všem, co se podílí na pomoci a co stále sbírají víčka. Dále
se podařilo sehnat sponzora nejen na lázně, ale také na pořízení
sportovního vozíku. Teď je Natálka více aktivní a lépe zpevní horní
část těla. Sponzor je uveden na www.pronataliehajduova.cz .
Děkujeme že jste. Rodina Hajduova a Simona V íčko Stojanová

Městská policie s Policií ČR informuje majitelé
rodinných domků:
Dbejte prosím zvýšené ostražitosti z důvodů
častých krádeží způsobených vloupáním.

Akce v dubnu

3.4. - Jazzové jaro 2015 - viz. plakát strana 6
18.4. - Brigáda Nového kurz - viz. strana 5
19.4. - Turistický pochod do Lokte - viz. strana 6
25.4. - Sklářský ples - odborový svaz O-I Man. CZ, a.s.
30.4. - Pálení čarodějnic
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Brigáda v Chranišově – zapojení do mezinárodní kampaně
Když australský jachtař a stavitel lodí Ian Kiernan na své cestě kolem světa zjistil, v jak znečištěném stavu jsou moře,
kterými proplouval, rozhodl se v roce 1989 po návratu domů vyčistit přístav v Sydney. Společně se svými přáteli uspořádal „Clean Up Sydney Harbour Day“. Na 40 tisíc dobrovolníků odstranilo ze sydneyského přístavu nejrůznější odpad od
autovraků přes plasty a skleněné lahve až po cigaretové nedopalky. Po takto kladném ohlasu vůči jeho nápadu se následující rok Ian rozhodl uspořádat „Clean Up Australia Day“. Toho se zúčastnilo na 300 tisíc dobrovolníků a jejich počet každoročně narůstá. Po snaze rozšířit
podobné aktivity do celého světa pomocí sdělovacích prostředků, se od roku 1993 pod záštitou UNEP, program OSN pro životní prostředí,
koná celosvětová akce „Clean Up the World“.
Také v České republice kampaň probíhá již od jejího počátku a podílejí se na ní dobrovolníci, převážně děti, nejen z nevládních organizací,
ale také ze škol, zájmových klubů nebo dětských oddílů. Každoročně se tak v Čechách sebere na 200 tun odpadu a přispěje se tím ke zlepšení společného životního prostředí.
Občanské sdružení Nové Sedlo – Nový kurz, o.s. se letos rozhodlo zapojit do této celosvětové akce a svou pravidelnou jarní brigádu
přihlásilo u koordinátora kampaně Českého svazu ochr ánců př ír ody na 18. dubna od 9. hodin. Sr az bude v 8.50 hodin před Městským úřadem Nové Sedlo nebo přímo na místě v Chranišově. Místem k vyčištění byla stanovena revitalizovaná plocha v Chranišově,
napravo od silnice č. 20911 ve směru na Vintířov.
Nebuďte ke svému životnímu prostředí lhostejní a pomozte uklidit ten malý kousek světa ve vašem okolí.

za o.s. Nový kurz Jan Kerula

Masopust v Novém Sedle
Jako již tradičně, i tento rok byl jeden víkend na přelomu
února a března věnován tanci a zábavě v maskách.
Sedmadvacátého a osmadvacátého února se totiž ve
společenském sále restaurace Meteor konal maškarní ples na
oslavu masopustu. Stejně jako v předchozích letech byla celá
událost rozdělena do dvou dnů, přičemž pátek byl zasvěcený
dětem, v sobotu si pak svých radovánek užili dospělí.
Dětský karneval probíhal v odpoledních hodinách,
přesněji od 16:00 do 18:00, během nichž se měly všechny
ratolesti těšit především z dětských her a soutěží. Jenže z
původního programu vinou rozsáhlé nemoci mezi organizátory
sešlo, a tak bylo potřeba přistoupit na plán záložní v podobě
diskotéky v kostýmech a maskách. V jeden okamžik se tedy na
parketu shromáždilo neuvěřitelných 97 (!) tancujících a
poskakujících princezen, strašidel, zvířátek, superhrdinů,
doktorů a dalších postav, pro něž bylo za odměnu připraveno
rovných sto balíčků naplněných sušenkami, čokoládami,
bonbony a jinými dobrotami. Velké poděkování patří panu Petru Mannovi a
slečně Lucii Suché, kteří s přípravou - rovněž v průběhu - páteční akce
pomáhali, a v neposlední řadě také sponzorům - TJ BU Nové Sedlo,
grantovému systému Nové Sedlo, MO ČSSD, MUDr. Miroslavu Černému,
Mgr. et Bc. Martinu Loukotovi, MBA a panu Martinu Pikrtovi.
Dospělý masopust v sobotu měl o poznání delší trvání, když započal úderem
devatenácté hodiny a končil krátce před třetí hodinou ranní druhého dne. Vstup
byl pro maskované jedince zcela zdarma, na což lidé zřejmě slyšeli, neboť i zde
jsme mohli být svědky velmi početného množství nápaditých převleků
sestávajících např. z baletek, kovbojů, včel, opic či lahví od vybraných
alkoholických nápojů. V této kategorii ale nebylo možné odměnit a odvděčit se
každému zúčastněnému, jako tomu bylo den předem. Z tohoto důvodu byl
pořadatelem Stanislavem Suchým, jemuž po celou dobu výrazně napomáhal
Milan Kubelka, sestaven pomyslný žebříček originality, kreativity a líbivosti
masek, z nichž si ty nejlepší poté při vyhlašování přišly pro ceny, kdy došlo i k
jejich očekávanému odmaskování. Hosté, kteří přišli bez masek, museli zaplatit
vstupné ve výši 70,- Kč, které se použilo na uhrazení
nákladů spojených s uspořádáním toho nevšedního Vyhlášení nejlepších sportovců za rok 2014 :
plesu. Na něm se mimo jiné sponzorsky podíleli také v kategorii nejlepší mládežnický sportovec TJ BU Nové Sedlo TJ BU Nové Sedlo a pan Martin Pikrt. Celým večerem
Martin Půpala ( hráč starších žáků)
pak hudebně provázel osvědčený místní DJ René Šebl.
Je příjemné sledovat, že masopust v Novém Sedle
táhne a i letos přilákal spoustu nadšenců, kteří se
skvěle bavili a díky nimž se obě akce vydařily.
Poděkování ale náleží především všem těm, jež se na
nich - ať už finančně nebo organizačně - podíleli,
neboť bez nich by se v žádném případě nemohly
uskutečnit. Tak snad zase za rok, na viděnou!

v kategorii nejlepší dospělí sportovec TJ BU Nové Sedlo - Michal
Müller ( hráč A mužstva )
v kategorii nejlepší trenér,vedoucí a činovník TJ BU Nové Sedlo Bohumil Koudele ( trenér mladší přípravky )

nové ocenění TJ BU Nové Sedlo za největší přínos do tělovýchovné jednoty byl od ceněný Josef Werner ( správce sportovního areáRobert Sattler lu )
Jiří Charvát
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Vlajka pro Tibet – akce 10. 3. 2015- film a výstava na MěÚ Nové Sedlo
Dne 10. 3. 2015 se konala na MěÚ Nové Sedlo výstava a promítání filmů z Tibetu,
kdy ve spolupráci se společností MOST o.p.s. Ostrava, Základní školou v Novém
Sedle, Novým kurzem, o. s. a Městskou knihovnou Nové Sedlo se tato akce mohla
uskutečnit. Rada města podpořila mezinárodní kampaň „Vlajka ProTibet“ a nechala
vyvěsit vlajku na podporu nezávislosti Tibetu. Dále byly prodávány rovněž i
upomínkové předměty, dárkové poukazy v hodnotě 300,-Kč na 10 učebnic tibetštiny
na podporu vzdělání dětí v himalájském exilu. Veškerý výtěžek z této akce byl zaslán
právě o.p.s. MOST, která se stará o vzdělání dětí, staví školy a finančně podporuje
tuto oblast. Strávili jsme krásné dopoledne s dětmi ze školy, ale i klidné a příjemné
odpoledne s občany našeho města, členů občanského sdružení Nový kurz s přispěním
na dobrou věc.
„Život je most, a proto na něm nestav dům“. Buddha
Věra Baumanová, člen Nového kurzu

Večer seniorů
5. 3. 2015 se uskutečnil další taneční večer pro seniory. Přivítali jsme novou
kapelu Duo Carlex z Nové Role. Paní starostka je přivítala s tím, že Nové Sedlo
vítá novou kapelu z Nové Role. Jak příznačné. Musím napsat, že hráli perfektně,
taneční i dechovky, ale i dle přání. Zpěvačka měla nezaměnitelný hlas. Pan Karel
Švec bravurně ovládal své varhany a rovněž i zpěv.
Rád bych poděkoval paní Baumanové i paní Hányšové, které připravují tyto
večery pro nás. Je to vlastně pro nás příležitost se sejít s přáteli, zatancovat si a
ještě mít k tomu dobré pohoštění a pití. A to je vše zásluhou města. Myslím, že
mohu poděkovat za všechny, kteří chodí, ale i za ty, kteří ještě nepřišli a určitě se
přijdou příště s námi pobavit.
J. F.
Nový kurz pořádá turistický výlet 19. 4. 2015 - historický Loket a návštěva hradu
Zveme všechny milovníky turistiky a výletů. Čtěte pozorně! Občanské sdružení Nový
kurz pořádá dne 19. 4. 2015 turistický výlet do historického Lokte a návštěvu hradu.
Sraz bude před Městským úřadem v Novém Sedle v 10.00 hodin. Trasa povede směrem
na Loket okolo městského hřbitova, finské domky, loketského hřbitova, bývalé
nemocnice Loket, vlakového nádraží na náměstí v Lokti. Po prohlídce historického
Lokte navštívíme samotný hrad Loket a po občerstvení a oddychnutí vyrazíme zpět do
Nového sedla podél řeky Ohře, okolo bývalého koupaliště Loket a vyjdeme u sedelského
hřbitova. Cílová stanice je opět budova MěÚ Nové Sedlo. Délka trasy je okolo 10 km.
Výletu 3x zdar!
Turisty povede a přivede zdravé zpět Věra Baumanová

Ples města
Dne 20. 2. 2015 se uskutečnil IVX.
reprezentační ples Města Nového Sedla.
Kulturní dům Meteor byl svědkem večera
plného dobré hudby kapely „Sympaťáci“,
pohoštění v podobě rautů na každý stůl,
bohaté tomboly a programu. Překvapením
večera bylo pěvecké vystoupení B.
Slezáčka, M. Noskové, J. Asterové a M.
Foreta v koncertní verzi muzikálu
„Mamma Mia“. Večerem provázeli
Tereza Pelikánová a „ostřílený profík“
Tomáš Pittel. Návštěvníci plesu po první
písničce se „vrhli“ na taneční parket a
neopustili ho do brzkých ranních hodin.
Myslím, že se ples, podle mínění hostů
plesu, povedl. Už se těšíme na XV.
reprezentační ples města v roce 2016.
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