ZDARMA
březen 2010
Zprávy o činnosti Rady města Nové Sedlo
V měsíci únor 2010 rada města zasedala 2x, a to dne
3. 2. a 24. 2. 2010. Rada města projednala tyto body zhodnocení kulturních akcí za II. pololetí 2009, činnost
SPOZ za rok 2009 a v bodě různé byly projednávány tyto
body – pronájem a prodej pozemků, žádosti o finanční
příspěvky na akce a činnost, smlouvy o zřízení věcného
břemene, ukončení nájemních smluv, kanalizační přípoj-

ka na čp. 133 a další. Dne 24. 2. 2010 rada města projednala tyto body – zhodnocení činnosti výkonu přenesené
působnosti zajišťované MěÚ za rok 2009, zajištění požární ochrany ve městě pro rok 2010 a v bodě různé – prodej
pozemků, pronájmy pozemků, kupní smlouvy, žádosti
pronájmu nebytových prostor a další.
Ing. Věra Baumanová

Jednání zastupitelstva města
I. mimořádné zasedání Zastupitelstva města Nové
Sedlo roku 2010 proběhlo dne 17. 2. 2010 od 15.00 hodin ve velké zasedací síni Městského úřadu Nové Sedlo.
Na programu jednání se projednávaly tyto body – stavba
kanalizační přípojky pro čp. 133, Sklářská ulice, Nové
Sedlo a v bodě různé Smlouva o budoucí smlouvě kupní,
rozpočtové změny na kanalizační přípojku čp. 133,
na přípravu území pro výstavbu RD v lokalitě Hornická
kolonie, finanční dar členům komisí a výborů dle zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, stav bankovních účtů
k 1. 2. 2010, stanovy a dozorčí rada Novosedelské byto-

vé, shrnující tabulka výsledku měření prašnosti ústavem
z Plzně a další.
Jako mimořádný bod do programu jednání ZM byl zařazen bod – odvolání starosty města pana Davida Cervana
a všechny body co s tím souvisejí.
Dne 17.2.2010 ukončil David Cervan svojí činnost jako
starosta města. Do nové funkce starosty města byla zvolená paní Krista Kulhanová . Do funkce místostarosty byl
zvolen pan Zdeněk Pojar. Jako pátý člen rady města byl
zvolen pan Vladimír Rupert.
Nově zvoleným gratuluji a přeji hodně sil a úspěchu
v jejich práci.
Ing. Věra Baumanová

Upozornění
Svoz nebezpečného odpadu proběhne ve středu
21. 4. 2010 dle časového harmonogramu a místa, kde bude vozidlo sběr provádět:
15,00 hod. - sídliště - Sklářská ulice (u bývalé prodejny)
- MěÚ Nové Sedlo (dvůr)
15,30 hod. - Hornická Kolonie - Příkopy (nad garážemi)
16,00 hod. - Loučky (u restaurace)
16,15 hod. - Loučky – Jalový Dvůr (před trafostanicí)

16,30 hod. - Chranišov ( parkoviště )
Občané města neváhejte, je Vám umožněno bezplatně se
zbavit např. vyřazených lednic, televizorů, akumulátorů,
baterií, zářivek, výbojek, obalů od barev, ředidel atp. Jsou
to odpady, které nepatří do popelnice mezi komunální
odpad.
Nebude odvážen nábytek a kovošrot!!!
Marcela Sienková, ÚPIŽP

Chovali jsme se v loňském roce ekologicky?
V loňském roce jsme vyprodukovali 661.000 kg odpadu.
Z toho jsme separovali 24.000 kg skla, plastu, papíru
a nebezpečného odpadu.
Apelujeme na Vás, abychom nezvedali produkci odpadu
a doporučujeme se řídit těmito radami:
- již při nákupu rozhodujeme, kolik odpadu vyprodukujeme,
- měli bychom kupovat opravdu pouze to, co potřebujeme,
- nekupujeme zboží ve zbytečných obalech, v obalech vícevrstvých nebo z PVC či Al,
- vybíráme úsporná balení, koncentráty,
- pokud se odpad smíchá, není možné ho již dále roztřídit
a zpracovat, proto je nutné třídit odpady již v domácnostech.

Proto odpad budeme třídit, třídit a třídit !!!!!
Rozmístění stanovišť a druhů nádob :
1) Nové Sedlo, sídliště – ul. Revoluční - plast 2x, papír 2x,
sklo
2) Nové Sedlo, sídliště - ul. Sklářská - plast 2x, papír 2x,
sklo 2x
3) Nové Sedlo - ul.Masarykova (u školy) – plast 2x, papír
2x, sklo
4) Nové Sedlo - ul.Zahradní - plast
5) Loučky – Jalový Dvůr (hřiště) - plast, papír, sklo
6) Loučky – u restaurace - plast 2x, papír,sklo
7) Chranišov - parkoviště - plast, papír, sklo
Marcela Sienková, ÚPIŽP

STRANA 2
Investiční akce realizované městem v roce 2010
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1)„Silnice II/209 Nové Sedlo – Chranišov, průtah a přeložka II. etapa a revitalizace zastaralých ploch náměstí v Novém
Sedle“ – stavba se v současné době realizuje a bude dokončena 30. 6. 2010. Jedná se o stavbu chodníku, veřejného
osvětlení a zeleně podél komunikace II/209 do Chranišova. Práce provádí firma Swietelsky s.r.o.. Stavba je realizována z dotace Evropského unie, která je ve výši 92,5 % ze způsobilých výdajů.

2)Vodní dílo „Velká Anna“– stavba byla zahájena 8. 2. 2010 a bude dokončena 30.9. 2010. Práce provádí firma Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s., Klášterec na Ohří. V rámci stavby bude provedeno: úprava dna nádrže, úprava hráze nádrže, opevnění břehů nádrže, odtokové koryto nádrže, úprava území, v západním cípu vodní nádrže bude
provedeno brouzdaliště z dlažby o výměře 800 m2, bude proveden vstup do nádrže třemi vstupy schodišťového typu.
Budou provedeny vegetační úpravy, které spočívají v odstranění buřeně, nevhodných dřevin křovinného typu, budou
odstraněny stromy bránící stavebním úpravám nádrže a stromy poškozené. Dále bude provedena nová výsadba na
vhodných místech jako doplnění stávající vegetace. Cílem stavby je revitalizovat část území v obci Nové Sedlo, které
bylo minulosti zasaženo těžbou. Stavba je realizována z dotace ve výši 100 % z Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.
Žádáme občany, aby při procházkách na „Velké Anně“ dbali zvýšené opatrnosti, jelikož se provádí kácení stromů
a pohybuje se zde těžká technika.
3) „Zateplení obvodového pláště budovy Městského úřadu Nové Sedlo, Masarykova 502“- Město Nové Sedlo obdrželo
dotaci z XI. Výzvy Ministerstva životního prostředí na zateplení budovy Městského úřadu Nové Sedlo, výměnu oken
a opravu střechy. Dotace byla přidělena ve výši 90 % ze způsobilých výdajů. V březnu se uskuteční výběrové řízení
na zhotovitele stavby a práce by měly být zahájeny v květnu 2010.

Šárka Pojarová, ÚPIŽP

V roce 2010 si Vám dovoluji nabídnout květinové horoskopy. Doufám, že Vám udělají radost a potěšení.
Mimóza
1. – 10. 3.
Zajímavá, nevšední květina a takový je i člověk tohoto znamení. Je to velký snílek, většinou má neuvěřitelně krásné oči
a působí až nadpozemsky krásně. Nezáleží mu na hmotných statcích, ale touží být oblíbený, obletovaný a žádoucí. Tito
lidé po celý život pracují na svém sebevědomí a potřebují od druhých spoustu uznání.
Fialka
11. – 20. 3.
Nenápadná, ale pěkná květina, tak i lidé v tomto znamení působí na druhé tichým a klidným dojmem. Nikam se nederou, i když touží po svém místě na slunci, nejsou ctižádostiví. Žijí ve svém fantazijním světě, plném krásných a ušlechtilých lidí a zážitků. Tito lidé bývají trochu naivní a jsou plni očekávání do budoucnosti.
Petrklíč
21. - 31. 3.
Obratný a šarmantní člověk, který ostatní přitahuje. Bývá zajímavý a nevšední na první pohled. Většinou se dokáže prosadit v souladu s časem, protože je pracovitý a ví, co chce. Ostatní mu rádi pomáhají a podporují jej. V oblasti lásky
mívá štěstí, ale je velmi vybíravý a také nestálý. Nemívá v ničem nedostatek a život bere jako výzvu.
Ing. Věra Baumanová
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STRANA 3

Datové schránky: Základní právní minimum pro obce a kraje
Je na obcích a krajích, jak
pečlivě a efektivně nastaví
své interní procesy a postupy zacházení s datovými
schránkami a zprávami, aby
právní i bezpečnostní rizika
omezily na minimum.

dily ve velké většině případů původní dokumenty papírové a že jsou s nimi také spojena stejně velká právní rizika.
A že navíc kromě řady výhod přinášejí i rizika nová, která
vyplývají z jejich elektronické povahy. Je nyní na obcích
a krajích, jak se s touto odpovědností vyrovnají a jak pečlivě a efektivně nastaví své interní procesy a postupy zacházení s datovými schránkami a zprávami, aby právní i
bezpečnostní rizika omezily na minimum.

Právní rizika při používání datových schránek
Jistá právní rizika souvisejí také s každodenním používáním datových schránek (DS). A komplikace z nich plynoucí mohou být závažné. Nejprve si shrňme několik základních údajů. Od nabytí účinnosti zákona
č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované
konverzi dokumentů, tedy od 1. července 2009, probíhalo
rozesílání přístupových údajů k datovým schránkám
oprávněným osobám, což v případě územně samosprávných celků znamená hejtmany kraje, primátora hlavního
města Prahy, starosty obcí, starosty městských částí hlavního města Prahy a starosty městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst. Tyto
oprávněné osoby mohly a mohou zmocnit další osoby
(tzv. pověřené osoby) a rovněž určit administrátory, kteří
mají oprávnění přidávat nebo odebírat pověřené osoby
a určovat rozsah jejich pověření. Orgány veřejné moci,
tedy i ÚSC, mají povinnost doručovat subjektu, který má
zřízenou datovou schránku, vždy do této datové schránky,
ledaže by to povaha doručované zprávy neumožňovala.
Velká zodpovědnost obcí a krajů
Od 1. listopadu 2009 jsou DS přístupné pro doručované
zprávy, a to bez ohledu na to, zda si jejich oprávněná osoba vyzvedla přístupové údaje. Současně musí obce a kraje
své DS také aktivně používat. Bude asi nějaký čas trvat,
než si všichni zvyknou, že elektronické dokumenty nahra-

Zodpovědnost zaměstnanců úřadu
Důležitá je také otázka osobní odpovědnosti zaměstnanců obecních, městských či krajských úřadů nebo magistrátů za škodu způsobenou chybami při používání datových
schránek. Podle zákoníku práce nese zaměstnanec osobní
odpovědnost za jím neúmyslně zaviněnou škodu do výše
4,5 násobku průměrného platu zaměstnance (v případě
úmyslu není výše náhrady škody omezena). Pokud obec či
kraj musel někomu v této souvislosti nahradit škodu vyšší,
rozdíl mu nebude odpovědným zaměstnancem nahrazen.
Lze proto doporučit, aby obce či kraje nastavily své interní procesy tak, aby závažným chybám zaměstnanců bylo
předcházeno a současně, vznikne-li už takováto situace,
aby zaměstnavatel mohl na toto porušení pracovní kázně
reagovat přiměřenými prostředky. Konkrétní příklad ještě
neexistuje. To přinese nejspíše až praxe. Ačkoli názory
mohou být různé, obce i kraje zodpovídají za škodu, kterou způsobí nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným
úředním postupem, jímž nesprávné doručování nepochybně je. Obci by zde tudíž mohla vzniknout nemalá škoda.
Přesto datové schránky umožní modernizaci a zvýšení
efektivity veřejné správy a že mají potenciál usnadnit občanům, firmám i úřadům život.
Ing. Věra Baumanová

Nejúspěšnější sportovec roku
V sokolovském deníku se uskutečňuje anketa o nejúspěšnějšího
sportovce roku 2009. Dalším „nejúspěšnějším sportovcem roku
2009“ je nominován Milan Mňatinoha, atlet ŠAKu Chodov,
žák základní školy a občan Nového Sedla v kategorii mládeže.
Všichni mu držíme palce a přejeme vítězství.
Ing. Věra Baumanová, tajemnice

Představujeme další tvář čtenářské ankety Nejúspěšnější sportovec roku 2009 sokolovského okresu. Tou dnešní je Milan Mňatinoha, atlet ŠAKu Chodov. V uplynulém roce vybojoval stříbro
na mistrovství ČR žáků v hodu diskem a 5. místo ve vrhu koulí
v kategorii žactva v Olomouci. Nominován je v kategorii mládeže
(převzato ze Sokolovského deníku)

STRANA 4
Sníh, mráz a chřipka

Slova, která spolu souvisí, a právě tyto aspekty ovlivňují
zimní údržbu našeho města. Sníh a mráz jsou přirozené
klimatické zimní vlivy, se kterými mistr zařízení města
musí počítat, a počítal. S čím však nepočítal je chřipková
epidemie, která zasáhla i zaměstnance zařízení města.
Zařízení města má k dispozici na údržbu městských komunikací a úklid města včetně nenadálých havarijních
situací (ucpaná kanalizace, nutné havarijní opravy, opravy po vandalech) 7 zaměstnanců, z toho 6 řidičů a dělníka
pana Václava Nováka, který patří už léta mezi nejlepší
zaměstnance. Z těchto 6 řidičů byli s přestávkami po dobu dvou měsíců dlouhodobě práceneschopní 4 zaměstnanci. K údržbě komunikací využíváme tři kvalitní stroje:
traktor Hodlandia stáří 5 let, víceúčelový traktor John
Deer stáří prosinec 2009 (přední nakládání, přední radlice, zadní posyp) a malý John Deer stáří 4 roky s přední
radlicí. Dále jsou k dispozici Multicar stáří 25 let, malotraktor s přední radlicí stáří 20 let a Destacar s posypem
a přední radlicí stáří 25let. Bez přehánění - staré stroje
jsou po každé jízdě opravovány pro poruchy převážně
únavou materiálu. Když vyhodnotím tento stav, zimní
údržbu prováděli 2 maximálně 3 zaměstnanci se třemi
stroji. Na manuální práci je využívána veřejná služba,
která pomáhá při práci jako je prohrn hrably a lopatami.
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Pro informaci občanů má s městem sepsáno smlouvu
o výkonu veřejné služby 77 občanů, z toho jich skutečně
vykonává práci 40 lidí, kteří se střídají ve směnách.
Z těchto má asi 20% sníženou pracovní schopnost tak, že
nemohou vykonávat těžkou fyzickou práci. Můžete tedy
namítnout, proč je tedy zaměstnávám. Důvodů je více.
Mnohdy se jedná o živitele rodin a o práci přišli ne svojí
vinou. V průběhu roku provádějí práce méně náročné,
jako je hrabání trávy a listí, zametání a úklid. Ti šikovnější provádějí i práce odbornější, jako překládání propadlých chodníků atd. S 10-ti zaměstnanci veřejné služby
jsem ukončil spolupráci pro nepřekonatelný odpor k práci
nebo nespolehlivosti a v neposledním důvodu, že veřejná
služba není placená z rozpočtu města. Pro samotnou práci
zůstává tedy 6 pracovníků veřejné služby na směnu.
Těchto 6 osob, vzhledem k nezažitým pracovním návykům, ale mnohdy i z důvodu lenosti, vykonávají kvalitní
práci stěží na 40%, ale i mezi nimi je pár jedinců, kteří
pomáhají i v noci a pracují dobře.Tak, suma sumárum,
nasazuji každý den na údržbu a úklid 2 až 3 řidiče
s technikou, kteří se musí střídat v ranních a nočních směnách tak, jak to vyžaduje kalamitní stav, a asi tak 4 kvalitní lidi na manuální práci. Zákon o povinnosti obcí a měst
udržovat všechny komunikace (město má cca 40 km těchto komunikací) v jejich lokalitě si myslím, že je správný,
jen bych žádal občany o trochu shovívavosti a pochopení.
Zařízení města skutečně pracuje na hranici svých možností a tato zima je skutečně extrémní. Kde je bezpečnost
práce a zákonem daná nutnost odpočinku, kterou musíme
také dodržovat. Chápu, že někdy je to o lidech , jeden je
pečlivější, odpovědnější, ten druhý u práce přemýšlí méně. Tento článek nemá být obhajovací řečí, ale vyjádřením skutečného stavu. I přesto jsem letos zaznamenal
několik pochval a uznání mého střediska, jak z řad zastupitelů města, tak i z řad občanů, za kterou Vám chci touto
cestou poděkovat a doufám, že sníh, mráz a chřipky
nás brzy opustí. Úklid města na jaře a sekání trávy už
bude „brnkačka“. Touto cestou děkuji i já svým zaměstnancům za dosavadní kvalitně odvedenou práci.
Mistr ZMÚ Milan Bauman

Základní škola informuje
Sport
Bowling
Letos poprvé bylo pro žáky 1. stupně uspořádáno okresní
kolo v bowlingu. Přestože je to sport pro žáky nový, byli
naši malí sportovci poměrně úspěšní.
Sportovci Leoš Vítek, Antonín Jindra, Jaroslav Nemček,
Marek Janičo a Jakub Liška obsadili 5. místo. Blahopřejeme.

prospěla, pouze mizivá část našla na svém vysvědčení
nedostatečnou. Jistě se ve druhém pololetí budou snažit
tyto nepěkné výsledky zlepšit, což bude spočívat hlavně
v jejich pravidelné a pečlivé přípravě na vyučování
a v pozorném sledování výuky.
S potěšením můžeme konstatovat, že v pololetí obdrželo
98 žáků vyznamenání. Těmto žákům blahopřejeme a přejeme jim, aby vydrželi i ve druhém pololetí.

Dějepisná olympiáda
Okresní kolo dějepisné olympiády proběhlo 27. ledna
v Sokolově. Svými hlubokými znalostmi historie se žák
8. A Petr Mysík probojoval ze 3.místa do krajského kola.
Blahopřejeme k postupu a v kraji mu budeme držet palce.
Pololetní hodnocení
Ve čtvrtek 28. ledna převzali žáci naší školy z rukou třídních učitelů pololetní zhodnocení své práce. Většina žáků

Soutěže
Cizí jazyk
Okresní kolo soutěže v německém jazyce proběhlo
15. února v DDM Sokolov.
V kategorii I.A – 6.a7.ročník – obsadila Kateřina Dostálová 8.místo.
V kategorii II. A – 8. a 9. ročník – obsadila Lucie Pojarová 6. místo.
pokračování na str. 5
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STRANA 5

Městská policie Nové Sedlo hlásí a informuje
Dne 3. 2. 2010 ve 14.25 hodin byla telefonicky vyžádána spolupráce ze strany OO PČR Loket ohledně prověření
oznámení vedené na lince 158, že v Novém Sedle, ul.
Sklářská v okolí budovy Mateřské školy se volně bez dozoru potulují dva větší psi a to světlé a hnědé barvy. Na
místo určení se ihned vydala hlídka Městské policie Nové
Sedlo, která provedla kontrolu okolí Mateřské školky
v Novém Sedle, ul. Sklářská, kde však žádní psi nebyli
zjištěni. Dále při dalším šetřením byli tito volně pobíhající
psi nalezeni v ulici Masarykova, kde došlo k jejich odchycení. Ze strany hlídky Městské policie Nové Sedlo bylo
provedeno šetření, při kterém se podařilo ustanovit osobu
majitele psů. Celá věc volného pohybu psů byla řešena
jako přestupek proti pořádku ve státní správě a proti pořádku v územní samosprávě ve smyslu ustanovení § 46
odst. 2 zákona číslo 200/1990Sb. ve znění pozdějších
předpisů s odkazem na ustanovení Obecně závazné vyhlášky města Nové Sedlo č. 2/2008 o pohybu psů na veřejném prostranství. Daný přestupek byl projednán
v blokovém řízení, kdy majitel psů uloženou pokutu na
místě uhradil.
Taktéž dne 10. 2. 2010 ve 14.20 hodin řešila Městská
policie Nové Sedlo podobný případ volného pobíhání
dvou psů v okolí Mateřské školky v Novém Sedle, ul.
Sklářská. Volně pobíhající psi byli hlídkou Městské policie Nové Sedlo nalezeni a následně odchyceni u kruhovému objezdu ve směru jízdy na Loučky. Po ustanovení majitele psů, byla věc volného pohybu psů řešena jako přestupek proti pořádku ve státní správě a proti pořádku
v územní samosprávě ve smyslu ustanovení § 46 odst. 2
zákona číslo 200/1990Sb. ve znění pozdějších předpisů
s odkazem na ustanovení Obecně závazné vyhlášky města
Nové Sedlo č. 2/2008 o pohybu psů na veřejném prostranství. Daný přestupek byl projednán v blokovém řízení,
kdy majitel psů uloženou pokutu na místě uhradil.
Dne 15. 2. 2010 v 09.00 hodin bylo telefonicky oznámeno ze strany OO PČR Loket, že v Novém Sedle
v prostoru okolí vrátnice sklárny Avirunion se nachází
volně pobíhající pes. Na místo se dostavila hlídka Městské policie Nové Sedlo, která provedla odchycení psa
(kříženec, hnědé barvy o výšky cca. 30 cm bez identifikační známky). Bylo provedeno šetření s cílem zjištění
majitele psa, ale bez kladného výsledku. Jelikož se u
Městské policie Nové Sedlo či MÚ Nové Sedlo nikdo o
nalezeného psa nepřihlásil, byl tento následně téhož dne

Základní škola informuje
Oběma děvčatům děkujeme za reprezentaci školy a blahopřejeme.
Zpěv
XV.ročník pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek proběhl 15. února v Karlových Varech.
V krajské soutěži, v níž soutěží žáci, kteří nestudují sólový zpěv, nás letos zastupovala žákyně 5. A Silvia Šuchová
v kategorii žáků do 12 let.
Porota složená z učitelů Pražské konzervatoře a operních
pěvců paní Moravcové a pana Moravce hodnotila 14 zpěváčků.

umístěn do útulku v Krajkové.
Pro informovanost občanů a majitelů psů ve
městě Nové Sedlo platí Obecně závazná vyhláška města Nové Sedlo číslo 2/2008, která
stanoví následující pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství :
a) na veřejných prostranstvích ve městě, vyznačených na
mapce, která je přílohou k této vyhlášce, je možný pohyb
psů pouze na vodítku
b) mimo prostory, definované v předchozí větě, je možné volné pobíhání psů, avšak pouze pod neustálým dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa
c) pes majitele, trvale bydlícího v katastru obce Nové
Sedlo, musí být na veřejných prostranstvích označen evidenční známkou, kterou chovatel obdrží po přihlášení psa
na správním odboru Městského úřadu Nové Sedlo, může
být opatřen také mikročipem.
Dále se také na majitele psů či doprovázející osoby vztahuje Obecně závazná vyhláška města č.1/2005 o čistotě,
pořádku a ochraně životního prostředí, kde se v článku 8,
bod 4 ukládá : „každá osoba doprovázející zvíře na veřejném prostranství je povinna odstranit neprodleně
jakékoliv znečištění, které toto zvíře způsobí (zejména
exkrementy).“
Porušení daných vyhlášek lze řešit na místě uložením
blokové pokuty či sepsáním oznámením pro správní orgán města jako ostatní přestupky proti pořádku ve státní
správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě
podle § 46 odst. 2, zákona číslo 200/1990Sb.
Dne 16. 2. 2010 v 11.44 hodin byla telefonicky vyžádána asistence Městské policie Nové Sedlo od RZS Sokolov
na adrese Nové Sedlo, areál firmy Europalet čp. 538. Po
příjezdu hlídky Městské policie Nové Sedlo byla v přízemní budově areálu firmy Europalet zjištěna žena, která
si nesouvislou řečí stěžovala na bolest na hrudi, špatné
zrychlené dýchání, brnění rukou a nohou. Hlídce Městské
policie Nové Sedlo se podařilo zjistit, že dotyčná má užívat blíže nezjištěný lék pod názvem „Vasokardin“, který
však již dlouhodobě vysadila. Do doby příjezdu RZS Sokolov byly u ženy sledovány její životní funkce. Zjištěné
skutečnosti byly předány zdravotnímu personálu RZS
Sokolov, který provedl na místě vyšetření ženy a tato byla
následně převezena do nemocnice v Sokolově.
str. Roman Tvarůžek
velitel Městské policie Nové Sedlo
pokračování ze str. 4
Bylo uděleno jedno první, druhé a třetí místo a tři čestná
uznání, z nichž si jedno vyzpívala Silvia. Děkujeme
za vzornou reprezentaci a k umístění blahopřejeme.
Divadelní představení
Dne 11. února navštívili žáci 1.A a 2.A divadelní představení. Mezi naše nejmenší zavítalo divadlo M+M z Hranic
u Aše s Pohádkami z kufru.
Bylo to zdařilé vystoupení - děti si také zahrály, zazpívaly
a hodně se pobavily.
Divadelní představení se dětem i pedagogům líbilo.
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Vážení občané,
dovolte, abych Vám touto cestou poděkoval! Jak všichni vnímáme, letošní zima je svým charakterem výjimečná. Sněhová nadílka, dlouho trvající mrazy a následné
oblevy vytvářejí z povrchů ledovku a mnohdy neschůdný
a nesjízdný terén.
Důvodem proč se o těchto, Vám docela známých skutečnostech, zmiňuji je fakt, že ne zcela běžná je spolupráce městské technické služby a občanů Nového Sedla,
Chranišova či Louček. Všem zmiňovaným, kteří svým
přičiněním pomohli „v horkých“ chvílích kalamitního
sněhového přívalu, bych rád touto cestou poděkoval.
Tam, kde se nedostane ani moderní technika přišly na
řadu lopaty a hrabla. Proto Vám všem dík!
Jsem přesvědčen, i když se vždy nějaká chybička vloudí, je průjezdnost a průchodnost Novosedelských komunikací na vynikající úrovni. Mohu jednoznačně konstatovat, že tomu tak není v sousedních městech, že se potýkají s podstatně horším stavem než je u nás ve městě.
Ještě jednou Vám všem občanům, hlavně občanům
z Chranišova, a zaměstnancům města, děkuji za příklad-

nou spolupráci a aktivní pomoc.
S pozdravem a přáním brzkého příchodu jara
Ing. David CERVAN, Ph.D.

Dětský karneval
Je období masopustu, bálů a karnevalů. Nejinak
tomu bylo u nás v Novém Sedle. Jako každým
rokem, se v Městském domě Meteor, uskutečnil
dětský maškarní karneval. Už od začátku tohoto
maškarního reje bylo zřejmé, že porota, která měla za úkol vybrat nejhezčí masku dětského odpoledne, to nebude mít v žádném případě lehké.
Na sál se nahrnulo nespočetně mnoho krásných
masek. Nejdříve se malí klauni, čarodějové, princezny a v neposlední řadě také čarodějnice rozehřáli na prvním bloku tanečních hitů, které po celou dobu konání karnevalu, měl ve své režii Tomáš Pittel s Petrem Mysíkem.
Dále si děti také mohly vyzkoušet, jak daleko
jim doletí jejich vlastnoručně vyrobená vlaštovka,
zda svedou přenést “vajíčko“pomocí lžíce či házení míčku na cíl.
Nechyběl ani taneček, který si pro naše nejmenší
připravila děvčata z naší ZŠ – bylo vidět, že mezi
dětmi jsou velmi nadaní mladí tanečníci.
Na závěr roztančeného odpoledne bylo vyhlášeno 15 nejhezčích masek, kterým byla rozdána
sladká odměna. Ostatní ale také neodešli
s prázdnou.
Po celé této akci bylo na dětech vidět, jak jsou
šťastné a spokojené, a proto děkujeme našim
sponzorům akce – Městu Nové Sedlo, TJ Baníku
Union Nové Sedlo, Občanskému sdružení Nový
kurz Nové Sedlo a také p. Martinu Pikrtovi – vedoucímu restaurace Meteor.
Tomáš Pittel

Plánované akce v knihovně
pro dětské čtenáře
• 8. 3. od 13.00 - 16.30 hodin
Vyrábíme dárek pro maminku
• 24. 3. od 15.00 hodin
Soutěžíme ve hře „ČERNÝ PETR“.
První tři vítězové obdrží dárek.
• 26. - 27. 3. Noc s Andersenem
Již 5. plánovaná akce pro 15 čtenářů, kteří často
navštěvují knihovnu, účastní se odpoledních soutěží a
vyrábění.
Bližší informace se dozvíte v dětském oddělení, nebo
na webových stránkách www.knihovnanovesedlo.cz.

BŘEZEN 2010

STRANA 7

Společenská kronika
Kulturní akce

Březen
♦ 60 let

♦ 70 let

♦ 75 let

Kovács Josef

Kotěra Petr
Gvizd Josef
Kirchner Jozef
Smutná Zdeňka
Illéšová Vladislava
Kohoutová Eva
Růžková Jana

♦ 77 let

Kalužík Josef

♦ 78 let

Pinďák Ondřej
Kalužíková Ludmila

♦ 82 let

Filkoházyová Helena

♦ 83 let

Doubková Waltraud

Hopf Edgar

♦ 90 let

Kratochvílová Greta

Při příležitosti Vašeho životního jubilea Vám do dalších let pevné zdraví
a dobrou pohodu přeje Městský úřad Nové Sedlo a Sbor pro občanské
záležitosti.
Upozorňujeme vážené jubilanty, že osobní gratulace za Městský úřad
a Sbor občanských záležitostí (SPOZ) není vždy možné absolvovat v den
narozenin jubilanta.
Rovněž žádáme ty, kteří si nepřejí uvádět své jméno v této rubrice, aby
to nahlásili na tel. 352 358 108 nebo osobně na MěÚ, matrika, č. dveří 8
u p. Hrebákové.

Projekt „Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka“

12. 3. 2010
Společenský večer pro seniory
Městský dům METEOR
K tanci hraje: Zlatá 5
Začátek: 19.00 hod.
vstup zdarma

19. 3. 2010
Josefovská zábava
Městský dům METEOR
K tanci hraje: René Šebl
Začátek: 19.00 hod.
Vstupné: 50 Kč

25. 3. 2010
JAZZOVÉ JARO
Městský dům METEOR
Vystoupí kapely:
Elizabeth,
Lohminger Quartet USA
Začátek: 19.00 hod.
Vstupné: 50 Kč

25. 3. 2010
Zájezd na divadelní představení
v Karlových Varech
Blázinec v prvním poschodí
Cena vstupenky + doprava: 380,- Kč
Bližší informace na MěÚ
p. Kulhanová, tel.č. 736 634 536

17. 4. 2010
Velikonoční OLDIES
Městský dům METEOR
K tanci hraje: René Šebl
Začátek: 19.00 hod.
Vstupné: dobrovolné

Národní pedagogická knihovna Komenského v Praze
vyhlásila 2. ročník projektu „Už jsem čtenář - Knížka
pro prvňáčka“, jejímž cílem je rozvoj četby hned
od prvních měsíců školní docházky dětí a vytvoření
základů návyku pravidelného čtení.
Dne 19. 2. se uskutečnila první beseda na toto téma se
žáky 1. tříd. Prvňáčci poznávali, že v knihách mohou
nalést nejen spoustu zajímavých poznatků, ale i poutavé příběhy a zábavu. Společně jsme došli k závěru, že kniha může být i skvělá kamarádka!
Květa Kejvalová a Lenka Řežábková, knihovnice

29. 4. 2010
Divadelní představení pro MŠ, ZŠ
a rodiče s dětmi
Divadlo KAPSA:
Kterak beruška Uška
o sedmou tečku přišla
Městský dům Meteor
Začátek: 9,00 hod.
Vstupné: 30,- Kč
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Zprávičky z naší školičky

Malování
V naší mateřské škole se celý kolektiv snaží o vytvoření estetického a příjemného prostředí, ve kterém by se dobře cítily především děti, ale i všichni
návštěvníci zařízení. Proto jsme do nového roku vykročili s úmyslem oživit celý interiér. V měsíci lednu bylo ve spolupráci s firmou pana Šafaříka vymalováno celé první patro školní budovy. Pokud vstoupíte do šatny, přivítají vás žlutě vymalované stěny
stejně tak, jako ve třídě. Modrá barva v umývárně
a obrázky na stěnách dotváří estetiku prostředí. Poděkování patří rodičům dětí, kteří pochopili, co malování školy za provozu znamená a podle svých
možností si nechali děti doma. Děkujeme.
Šárka Mysíková, ředitelka 2. MŠ

Sportovní rubrika
Představujeme Vám další významné sportovce našeho
města, a to kategorie starších žáků v sálové kopaní
TJ Baník Union Nové Sedlo, kdy získali první místo
v turnaji a Radek Rychna získal individuální ocenění jako
nejlepší brankář turnaje v sálové kopané hráčů ročníku
narození 1995 a mladší.
Tento futsalový turnaj hraný ve sportovní hale ISŠTE
v Sokolově byl vypsán pro věkovou kategorii starších žáků. Zúčastnilo se celkem devět celků. V turnaji triumfovali, stejně jako vloni, žáci z Nového Sedla, kteří obhájili prvenství. Odměnou úspěšným celkům za jejich snahu
byly pěkné a cenné trofeje. Baník Union Nové Sedlo měl
razantní nástup a ke svým třem výhrám v základní skupině
přidal další, tu nejcennější, finálovou. Vítězné Nové Sedlo
hrálo v sestavě: brankář Radek Rychna, hráči v poli
Eduard Lakatoš, Daniel Petřík, Jan Janičo, Milan
Pešák, Jaroslav Němček, Daniel Farkaš, Jakub Lang a
Leoš Vítek. Trenér týmu je pan Karel Wohldan. Takže, za rok na stejném místě na shledanou.
převzato ze Sokolovského deníku)

Citát na tento měsíc:
Jenom jediné znemožňuje sen: strach z neúspěchu.
( Paulo Coelho )
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Úvodní slovo starostky města
Vážení spoluobčané,
dne 17. 2. 2010 jsem byla většinou hlasů členů zastupitelstva města zvolena starostkou města Nové Sedlo. Tuto funkci
jsem přijala s jedinou myšlenkou a s jediným cílem. A to pomáhat městu v rozvoji a prosperitě. Jsem dlouholetým členem zastupitelstva, kde jsem vykonávala různé funkce. Naposledy funkci místostarostky, kde jsem měla v náplni oblast kultury. Jsem
nezávislým bezpartijním členem zastupitelstva. Organizována jsem pouze v občanském sdružení Nové Sedlo- Nový kurz, kde
také pomáhám v oblasti kultury a osvěty. Společně se členy tohoto sdružení této nepolitické organizace se též podílím na naplňování programu řešení nezaměstnanosti v našem městě.
Celý život jsem věnovala oblasti školství a dětem. Je mi 60 let, a s mnohými z vás, jsem prožívala hodiny času ve škole a
školní družině. Také děti a sport je to jediné, co mi zůstalo po smutném odchodu mého manžela. I toto je proto oblastí, ve které
bych chtěla být nápomocna, ať už případnému rozšíření kapacit školek nebo pokračovat v projektu dokončení sportovního areálu. Vždyť sport je nejlepší cestou utváření osobnosti naší mládeže. Jsem si plně vědoma, že funkce starosty je hlavně o komunikaci s občany a následně se zastupitelstvem města. Moje zvolení předcházelo dramatické odvolání starosty města, a o to je
mé postavení v této funkci ztížené a nezáviděníhodné. Nepřísluší mi se vyjadřovat k důvodům odvolání mého předchůdce,
snad jen obecně, ztráta důvěry. Co mě však přísluší z pozice bývalého kolegy poděkovat bývalému starostovi za jeho dobrou
práci, kterou odvedl v počátcích svého volebního období. Já jsem před léty pomáhala ve své důvěřivosti otevřít Pandořinu
skříňku a dnes jsem jí, doufám včas, s některými zastupiteli zavřela. Budu v mém krátkém volebním období, tj. do listopadu
2010 dělat vše pro to, aby tato skříňka již zůstala zavřená. Veškerá rozhodnutí a konání z pozice starosty bude pro vás a vaše
zastupitele čitelná a transparentní.
Starosta by měl být pouze prostředníkem mezi občanem a zastupitelem. Sám by měl rozhodovat pouze ve své pravomoci
stanovené zákonem. Pokud se mi toto podaří, tak jsem splnila svůj úkol vůči Vám i vůči zastupitelům. Přeji všem občanům
klidný a spokojený život v našem městě.
Krista Kulhanová, starostka města

Prořez stromů
Město Nové Sedlo zadalo v prosinci roku 2009 firmě BAOBAB – péče o zeleň, s.r.o., Únětice 5, Horoměřice zpracování „Inventarizace vybraných vzrostlých stromů, analýza dendrologického potenciálu a plán péče o zeleň v Novém
Sedle“ (dále jen plán péče o zeleň). V rámci tohoto průzkumu byla posuzována zeleň a vzrostlé stromy na hřbitově města, před I. a II. stupněm základní školy, zeleň v Masarykově ulici, v parku u bývalého kina, v parku na sklárně
u mateřské školy, v parku u pekárny, park v Loučkách a v Chranišově. V rámci inventarizace bylo posouzeno celkem
276 dřevin a 17 kusů dřevin vyhodnotila firma jako havarijní dřeviny,které bezprostředně ohrožují své okolí, z tohoto
důvodu Město okamžitě zadalo pokácení 17 kusů havarijních dřevin.
Dále plán péče o zeleň doporučuje pro zajištění provozní bezpečnosti – minimalizace ohrožení zdraví občanů všech
hodnocených lokalit a zamezení vzniku škod na majetku provádět pravidelnou údržbu dřevin a pravidelně a systematicky
v ní pokračovat. V současné době provádí odborná firma dle plánu péče základní zdravotní a redukční řez dřevin.
Šárka Pojarová - ÚPIŽP
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IX. REPREZENTAČNÍ
PLES MĚSTA

MAŠKARNÍ BÁL

