ZDARMA
červenec 2009
Vážení občané,
dovolte, abych Vás v první řadě pozdravil. Dnes, jako
již pravidelně, se setkáváme na těchto stránkách a informuji Vás o jednotlivých aktivitách a aktualitách ve městě.
Dnes tomu tak nebude a malinko se odkloníme z pravidel
této rubriky. Tyto listy dostanete v době, kdy začnou plným proudem probíhat letní prázdniny a budete se rozjíždět na dovolené. Přeji Vám všem, bez rozdílu věku, jejich
krásné prožití.
V první řadě je třeba také poblahopřát všem, kteří dostali krásná vysvědčení a popřát jim, hodně dalších skvělých
úspěchů ve škole i mimo ni při reprezentaci školy či města. Těm, kterým se to až tak nepovedlo, přeji rychlou re-

generaci a nabrání nových sil pro další školní rok a pro
zjednání nápravy výsledků. Vašim vyučujícím přeji klid
a pohodu, kterou jim prázdniny poskytují s nutností načerpání nových sil do dalšího školního roku.
A v neposlední řadě všem, kteří se na prázdniny chystají
a jsou připraveni si je pořádně užít, přeji super počasí,
krásné chvíle prožité se svými nejbližšími, pevné zdraví,
šťastný a ničím narušený návrat domů.
Krásné prázdniny a zasloužené dovolené a příště zase
na shledanou
Ing. David C e r v a n, Ph.D.
starosta města

Zprávy o činnosti Rady města Nové Sedlo:
V měsíci červnu 2009 se sešla Rada města Nového Sedla
2x, a to dne 3.6.200í a 17.6.2009.

Výroční zprávu o hospodaření příspěvkové organizace
Základní školy Nové Sedlo a další.

Na 10. jednání RM se projednávaly tyto body – přehled
poskytovaných služeb Czech POINTu, v bodě různé –
pronájem pozemku, prodej pozemků, zřízení věcného
břemene, umožnění splátek za prodej pozemků, udělení
výjimky v počtu dětí ve třídě ZŠP, MŠ I a MŠ II, schválení nenárokové složky platu za 2. Čtvrtletí 2009 ředitelům příspěvkových organizací, přepis nájemní smlouvy,

Na 11. jednání RM se projednávaly tyto body – plán
kulturních a sportovních akcí na II. pololetí 2009, v bodě
různé – prodej a pronájem pozemků, přidělení bytu
v DPS Loučky, prověření kanalizace v čp. 506-507, oprava nebytových prostor v čp.118 Loučky, oprava střechy
na čp. 471-472 v Masarykově ulici a další.
tajemnice, Ing. Věra Baumanová

Strategie implementace eGovernmentu v území
Dovolte mi vážení občané, abych Vás v několika příštích číslech informovala o změnách, které se chystají
na státní správu na celém území České republiky. Název
článku je doslova strašidelný, nesrozumitelný a nicneříkající.
Pokusím se vysvětlit záměr našich nejvyšších úředníků
na Ministerstvu vnitra.
Ministerstvo vnitra připravilo ucelený komplex kroků
k implementaci eGovernmentu v území, které jsou postaveny zejména na spolupráci s kraji a obcemi s rozšířenou
působností. Snahou Ministerstva vnitra je vytvořit technické, personální a informační podmínky, ale i finanční
zajištění pro rychlé zavedení eGovernmentu do praxe.
Co to znamená? S eGONem, jak se zkráceně říká, přichází změna. Končí zbytečné obcházení úřadů, končí pocit
beznaděje člověka před kolosem státní byrokracie. Místo
toho dochází ke zrovnoprávnění elektronických dokumentů s papírovými a vytvoření husté sítě univerzálních
kontaktních míst, ze kterých každý může jednoduše elektronicky komunikovat se všemi úřady a institucemi.
Je jednoduchý, vstřícný a funkční. Dá se říci, že se jedná
o největší změnu v historii veřejné správy od dob Marie

Terezie, a že tato změna ovlivní pozitivně každodenní
život občanů a institucí. Bude však velmi náročná na přípravu a implementaci. Proto se jeví jako zásadní zajistit
kvalitní HW a SW podporu na všech úřadech veřejné
správy a kvalitně a včas zajistit vzdělávání úředníků veřejné správy, kteří budou v nové moderní elektronizované
veřejné správě poskytovat veřejné služby.
Nás se týká projekt eGovernmentu v obcích:
1) „eGON centrum“ – implementace e Governmentu
bude dlouhodobý proces, který je nutno zajistit potřebnou
technologickou a personální kapacitou na úrovni obcí
s rozšířenou působností, které budou tuto činnost spádově
zajišťovat pro obce s pověřeným obecním úřadem
a pro obce základního typu. Bude působit zejména
v následujících oblastech:
- technologická centra – vytvoření, provoz a údržba infrastruktury pro zpracování klíčových dat základních registrů a dalších aplikací ( např. spisové služby apod. )
- adminitrace eGovernmentu
- vzdělávání eGovernmentu
2) „Czech POINT“
Ing. Baumanová Věra
(pokračování příště)
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Městská policie Nové Sedlo hlásí a informuje:
Dne 14. 5. 2009 v odpoledních hodinách hlídka Městské policie Nové Sedlo zajišťovala a usměrňovala dopravu na místě dopravní nehody, která se stala na výstavbě
kruhového objezdu u silnice I/6. Na místo se také dostavil HZS Sokolov, který provedl zajištění vozidla proti
požáru a zabránění úniku škodlivých látek z vozu.
Dne 19. 5. 2009 v odpoledních hodinách hlídka
MP Nové Sedlo provedla prověření oznámení, které bylo přijato na linku 158 ve věci ležícího muže u kruhového objezdu
v Novém Sedle, ul. Revoluční.
Hlídka MP Nové Sedlo skutečně
muže na daném místě nalezla.
K dotyčnému následně byla přivolána ZS Sokolov, neboť si muž
stěžoval, že je mu špatně, kdy cítil
bolest na hrudi a v zádech. Hlídka
na místě setrvala do doby příjezdu
ZS Sokolov, která muže dále odvezla do nemocnice k podrobnému
vyšetření.
Dne 23. 5. 2009 MP Nové Sedlo
dohlížela na veřejný pořádek při konání poutě a nočního
koncertu hudební skupiny Ellen.
Strážníci MP Nové Sedlo ve spolupráci s kantory ZŠ
Nové Sedlo dne 1. 6. 2009 zorganizovali na dětském
dopravním hřišti dětský den se zaměřením na prevenci
v dopravě pro nejmenší školáky.
Dne 2. 6. 2009 v dopoledních hodinách byla členy
MP Nové Sedlo ve spolupráci s kantory ZŠ v Novém
Sedle učiněna schůzka se školáky na téma prevence

Poděkování
1. Základní škola Praktická Nové Sedlo děkuje paní Kejvalové vedoucí Městské knihovny Nové Sedlo a paní Řežábové za příjemné přijetí a poučnou besedu o chodu
a budoucí rekonstrukci knihovny Nové Sedlo.
2. Základní škola Praktická Nové Sedlo děkuje panu Tvarůžkovi – veliteli Městské policie a panu Pavlíkovi, kteří
dne 2. 6. 2009 seznámili žáky naší školy s prací, pravomocemi a výzbrojí městské policie. Beseda byla zajímavá
a žáky velmi zaujala.
3. Citace dopisu:
Do knihovny chodím od svých 8 let – tedy již 45 let.
Jistě tedy uznáte, že mohu s přehledem posoudit služby,
které mi byly za tu dobu poskytnuté.
Do Nového Sedla jsem se přistěhovala před 15 lety.
Zbývá tedy 30 let, kdy jsem navštěvovala knihovny
v jiných městech. Úroveň služeb byla různá – od lhostejnosti, nevšímavosti, ale i příjemnějšího přístupu k nám
čtenářům.
Ovšem to, jak své čtenáře “rozmazlují“ paní Kejvalová
a Řežábková zde v Novém Sedle je prostě bezkonkurenč-

drog, alkoholu, kouření a ukázkou výstroje a
výzbroje MP Nové Sedlo.
Dne 3. 6. 2009 v ranních hodinách byla hlídka MP Nové Sedlo požádána o prověření oznámení učiněné na linku 155 ohledně jistého muže, který se má
nacházet v Novém Sedle, ul. Sklářská s podezřením poranění hlavy. Po provedeném šetření byl hlídkou MP
Nové Sedlo uvedený muž nalezen v bývalé správní budově sklárny u kterého byly zjištěny
dvě tržné rány v oblasti obočí. Dále
byla na místo vyžádána ZS Sokolov, která muže ošetřila a odvezla
k dalšímu vyšetření do nemocnice
v Sokolově.
Ve dnech 5. 6. a 6. 6. 2009 MP Nové Sedlo dohlížela na bezkonfliktní
průběh konání voleb do Evropského
parlamentu.
Dne 15. 6. 2009 v dopoledních hodinách v Novém Sedle, ul. Masarykova hlídka MP Nové Sedlo zadržela osobu v pátrání, která byla následně předána kolegům
z OO PČR Loket za účelem dodání do výkonu trestu,
kdy předtím jí ještě bylo sděleno podezření ze spáchání
trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí ve
smyslu ustanovení § 171 odst. 1, písm. g) trestního zákona.
str. Viktor Pavlík
str. Roman Tvarůžek
velitel Městské policie Nové Sedlo

ní zážitek. No posuďte sami, jak byste koukali, kdyby
Vám někdo dovezl ve svém autě a ve svém volném čase
knihy až k rukám. A toto se mi nestalo poprvé!
Stejně pěkné zážitky potvrzuje i moje dcera Karin, která
chodí do dětské knihovny a někdy je tam pečená vařená –
hlavně když potřebuje něco do školy.
Takže vážené paní knihovnice – děkujeme Vám za Vaší
obětavou práci – máme Vás rádi, vážíme si Vás, buďte
stále tak hodné. Přejeme Vám co nejvíce spokojených
čtenářů - Mé heslo zní: „ Bez knihy ani jeden den!“
Květuše Hoťová

Básně ze země nebeské
Samotný peklo a ráj proti sobě jsou.
Co zmůžeš proti tomu když oba jsou vyrovnaní.
Co zmůžeš proti tomu když oba jsou neporazitelní.
Copak jsi tak hloupý když se o to snažíš,
Nikdy nikoho neporazíš navěky zůstanou rozbouření.
Kde nalezneš město Betlém, tam najdeš poklad v srdci tvém.
Víru, kterou nosíš v sobě, bude klíčem k pravdě tvojí.
Veronika Fišarová, Jalový Dvůr
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Základní škola informuje
Soutěže
Vybíjená-dívky 1.stupně
Vynikajícího úspěchu dosáhly dívky 1. stupně v celorepublikovém kole ve vybíjené – dívek. Postupným vyřazováním se dívky dostaly až do celorepublikového kola,
které se konalo ve dnech 7. a 8. června v Pecce u Nové
Paky. Ani zde se naše bojovnice nezalekly silnějších
družstev, takže si nakonec vybojovaly překrásné 3. místo. Před naše závodnice se probojovaly pouze dívky
z Litomyšli a Zábřehu, což jsou ve srovnání s námi velká
města. Za sebou pak nechaly např. dívky z Brna, Prahy
či Hradce Králové.
O toto výborné umístění se postaraly:N. Nemčeková,K. Dostálová, K. Bílková, S. Šuchová, V. Adamcová,
G. Gergelyová, J. Horňáková, T. Mihoková, N. Rojtová,
A. Přibylová, T. Zbuzková, K. Kaniová.
Velké díky za tento skvělý sportovní úspěch patří i paním učitelkám Mgr. Brigitě Möcklové a Mgr. Evě Machulkové, které dívky nejenom dobře připravily,ale i svým povzbuzováním je dovedly k tomuto výkonu.
Dopravní soutěž
Dne 21. května 2009 proběhlo v areálu Domu dětí a mládeže v Sokolově krajské kolo dopravní soutěže mladých
cyklistů. Naši žáci – Patrik Janoušek, Kryštof Procházka,
Katka Dostálová a Nikola Nemčeková vybojovali
v tvrdé konkurenci velice pěkné 2. místo.

se přesunuli na školní dvůr, kde pro ně členové Městské
policie v Novém Sedle připravili dopravní dopoledne.
Zde si děti zajezdily na kole či koloběžce podle pravidel
silničního provozu.
Žáci 2.stupně zase podnikli se svými třídními učiteli pěší
výlety do okolních měst a vesnic (např. jedna skupina
se vydala do Lokte, jiná zase do Chodova). Počasí ten
den dětem přálo, zasportovaly si i se pobavily a poučily,
takže to bylo pro řadu z nich velice příjemné
„vyučování“.
Vzdělávací akce
Exkurze do CHKO Kladská
V pondělí 4. května se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili exkurze na Kladskou - významnou chráněnou oblast Slavkovského lesa. Naši „výpravu“ provázel Ing. Miroslav
Vaniš, bývalý hlavní inženýr Lesů ČR. V chladném
květnovém ránu nejprve žáci prošli po naučné stezce
kolem jezera, seznámili se s faunou a flórou v tomto
okolí, prohlédli si naučné tabule. Poté se celá skupina
přemístila do zámečku, kde žáci s panem Vanišem besedovali o zalesňování, využívání dřeva a dalších otázkách
týkajících se lesního života. Tato akce se všem moc líbila, žáci se dozvěděli hodně nového a zajímavého, škoda
jen, že počasí nám moc nepřálo.
Více informací naleznete na webových stránkách
www.mestonovesedlo.cz v menu - Základní škola.

Společenská kronika
♦ 60 let

Uxa Karel
Brda Josef
Kronus Antonín
Pallová Alžběta
Havlínková Růžena

♦ 65 let

Cervanová Marie
Möcklová Renata
Hnátková Anna
Ricsovská Annelore

♦ 70 let

Janoušková Krista
Hauer Adolf

BiO-kategorie D
Velkého úspěchu dosáhl žák 7. ročníku M. Mňatinoha
v krajském kole biologické olympiády. V tvrdé konkurenci vybojoval svými hlubokými znalostmi vynikající
1. místo. Velkou zásluhu na tomto vynikajícím umístění
má i Mgr. Antonín Šíma, který Milana na soutěž pečlivě
připravil. Blahopřejeme a Milanovi patří poděkování
za vzornou reprezentaci školy.

♦ 75let

Bauerová Anna

♦ 76 let

Pudil Bořivoj

♦ 78 let

Liška Miroslav

♦ 80 let

Gajdošová Anna
Strnadelová Bedřiška

♦ 82 let

Lakatoš Štefan

Den dětí
Žáci naší školy oslavili svůj svátek – Mezinárodní den
dětí – v pondělí 1. června.
Žáci 1.stupně zhlédli divadelní představení žáků 4. třídy,
které nacvičili s paní učitelkou Lenkou Žiškovou, a poté

♦ 87 let

Valtová Anna

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

ČERVENEC 2009

STRANA 4
Výstava fotografií a povídání o Číně
a Tibetu.
Chtěl bych poděkovat za velice poutavý a milý pondělní podvečer, kdy se uskutečnila přednáška o Číně a
Tibetu i s fotografickým doprovodem. Vyprávění paní
Ing. Věry Baumanové bylo zajímavé, perfektně připravené a je také fakt, že poslední z hostů vernisáže odcházel domů okolo 21.30 hodin. Celý večer utekl tak strašně rychle, že už se těším na další pokračování, které
nám paní Baumanová slíbila. A to v září na vyprávění
o Nepálu a Indii. Jako třešnička na dortu bylo připravené pohoštění v podobě kávy, koláčků a slaných krekrů
včetně nealko nápojů. Jen více takovýchto akcí.

Emil Hrebák
Vyprávění o Číně a Tibetu bylo připraveno také
pro všechny třídy II. stupně Základní školy v Novém
Sedle, které se uskutečnilo dne 18. 6. 2009 od 8.00 hodin do 12.30 hodin.
Dne 11. 6. 2009 si toto vyprávění jako „generálku“
zažili žáci 8. Základní školy v Sokolově, kde Ing. Věra
Baumanová přednášela včetně projekce.
Všem se to moc líbilo a těší se na setkání v září na
vyprávění o Nepálu a Indii. Fotografie z prezentace jsou
na webových stránkách města.
Lenka Řežábková

Novosedelská pouť
Letošní pouť se, oproti předchozím rokům, uskutečnila
23. května u příležitosti církevního svátku Nanebevztoupení
Páně.
Do budoucna bychom rádi tento termín zachovali a věříme, že se u našich občanů zažije.
Srdečně poděkovat chceme majitelům místní pekárny manželům ORLÍČKOVÝM, kteří nám tradičně napekli
k této příležitosti výborné pouťové koláčky.
Krista Kulhanová

Plánované akce v knihovně
pro dětské čtenáře
• 8. 7. od 10 - 16.30 hodin
Vyrábíme stojánek na pastelky
• 29. 7. od 10 do 16.30 hodin
Soutěžíme ve hře „Dáma“
První tři vítězové obdrží dárek.
• červenec a srpen - výtvarná
akce „Knihovna snů“
Bližší informace se dozvíte v dětském
oddělení, nebo také na webových stránkách
www.knihovnanovesedlo.cz.
vydává
Úřad města Nové Sedlo, Masarykova 502,
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