ZDARMA
listopad 2009
Zprávy o činnosti Rady města Nové Sedlo:
V měsíci říjnu 2009 rada města zasedala 1x, a to
dne 14. 10. Dne 14. 10. 2009 rada města projednala přehled čerpání rozpočtu za 3. čtvrtletí 2009, hlavní úkoly
ZMěÚ na rok 2010 a zimní příprava a v bodě různé –
smlouva o výpůjčce, pronájem pozemků, prodej pozemků, uzavření smluv, dodatek č. 1 k jednacímu řádu zastu-

pitelstva města, projednání dílčího auditu a přijetí opatření, návrh tvorby a čerpání sociálního fondu s navýšením
o 0,4%, vnitřní směrnice č. 1/2009 pro provedení řádné
inventarizace, prodloužení nájemní smlouvy na parkovací
místo pro postižené a další.
Ing. Věra Baumanová

Jednání zastupitelstva města:
Dne 29. 10. 2009 proběhlo IV. mimořádné zasedání Zastupitelstva města Nové Sedlo, které projednalo tyto body
– kupní smlouvu na prodej pozemků dle smlouvy
o budoucí smlouvě TMP-06/934/BK, dodatek č. 1 a dodatek č.2 v katastrálním území Nové Sedlo u Lokte
v celkové výměře 2 495 m2 a v katastrálním území Loučky u Lokte v celkové výměře 5 848 m2. Cena pozemků
stanovena ŘSD dle znaleckého posudku na 271,-Kč/m2.
Prodej pozemků je za celkovou cenu 2.260 953,-Kč. Záměr města byl vyvěšen po dobu 15 dnů. V bodě různé zastupitelstvo město projednalo nové zřizovací listiny
příspěvkových organizací, dodatek č. 1 k jednacímu řádu

zastupitelstva města, sociální fond pro rok 2010 a další.
V. řádné zasedání Zastupitelstva města Nové Sedlo
proběhne dne 2. 12. 2009 od 15.00 hodin ve velké zasedací síni Městského úřadu Nové Sedlo. Na programu jednání bude – plán práce zastupitelstva města, kontrolního
a finančního výboru na rok 2010, rozpočet na rok 2010,
stav na úseku sociální péče a zdravotnictví ve městě,
zpráva o poskytování služeb Czech point v roce 2009,
přehled pronájmů a prodejů z majetku města za rok 2009
a další. Tímto srdečně zvu všechny občany Nového Sedla.
Ing. Věra Baumanová

Datové schránky
Ostrý start datových schránek se rychle blíží
Od 1. července 2009 spustilo Ministerstvo vnitra pilotní
provoz největšího projektu týkající se obousměrné elektronické komunikace mezi státní správou, podnikateli
a občany. Byl zprovozněn systém datových schránek.
Podnikatelé a občané tak mají možnost vyřizovat svojí
úřední korespondenci elektronickou cestou.
Co systém datových schránek přinese podnikatelům?
Podnikatelé budou, díky této revoluční změně, schopni
vyřídit potřebné záležitosti rychleji, levněji a mnohem
efektivněji než tomu bylo doposud. Není žádným tajemstvím, že téměř veškeré dokumenty dnes již vznikají výhradně v elektronické podobě a s řadou z nich se tak
i výlučně pracuje, a to jak na straně úřadů, tak podnikatelů. V úřední komunikaci ale stále platí, že se dokumenty
musí vytisknout, podepsat, zabalit do obálky, opatřit adresou a předat držiteli poštovní licence, aby je doručil adresátovi. Řada těchto úkonů je z dnešního pohledu zdlouhavá a pro podnikatele časově i finančně náročná, zvláště
při velkém množství doručovaných dokumentů. Samozřejmě i dnes existují možnosti, jak komunikovat
v úředním styku elektronicky, má to však svá omezení.
Datové schránky naopak přinášejí do elektronické komunikace jednoduchost, transparentnost, jejich používání je
bezplatné a zaručují možnost zabezpečené elektronické
komunikace pro všechny zúčastněné. Díky spuštění pro-

jektu datových schránek dochází rovněž k právnímu zrovnoprávnění papírových a elektronických dokumentů.
Jak datová schránka vlastně funguje?
Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno
k odesílání a přijímání elektronických dokumentů, jež se
týkají orgánů veřejné moci. Pro obsluhu datové schránky
(vybírání a odesílání datových zpráv) stačí běžný kancelářský počítač vybavený webovým prohlížečem internetových stránek, který má připojení k internetu a doinstalované nezbytné doplňky do webového prohlížeče. Každý
uživatel, kterému byly přihlašovací údaje buď automaticky zaslány (právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku), nebo si o ně sám zažádal ( fyzické osoby a fyzické
osoby nepodnikající), se poté do datové schránky přihlásí
na adrese: www.mojedatovaschranka.cz
Pokud se v datové schránce nachází datová zpráva, je
považována automaticky za doručenou buď okamžikem
přihlášení, nebo automaticky po uplynutí deseti dnů

od doručení datové zprávy do datové schránky. Nezapomínejme proto na fikci doručení. Přečtené datové zprávy jsou ve schránce archivovány po dobu maximálně 90-ti dnů, vytvořte si systém zálohování datových
zpráv. Pokud si sami nezaktivujete datovou schránku
do 31. 10. 2009, bude vám 1. listopadu 2009 aktivována
automaticky.
Ing. Baumanová Věra

STRANA 2
Základní škola informuje
Sport
Atletický čtyřboj
Koncem září se dívky 6. a 7. ročníku zúčastnily okresního kola v atletickém čtyřboji. Sportovkyně ve složení Anna Hiclová, Michaela Kovácsová, Šárka Bublíková, Nikola Nemčeková a Jiřina Horňáková vybojovaly výborné
3. místo. Gratulujeme!
I starší žáci byli v atletickém čtyřboji úspěšní. Závodníci
Bedřich Rychna, Milan Mňatinoha, Aleš Kafoněk, Daniel
Petřík a Martin Kounovský vybojovali rovněž 3. místo.I jim patří naše gratulace.
Přespolní běh
Okresní kolo v přespolním běhu žáků 1. stupně proběhlo
za velice nepříznivého počasí dne 13. října v Sokolově.
Počasí našim sportovcům vůbec nepřálo. Jako každý rok,
nejenom že pršelo, ale foukal mrazivý vítr a ve vzduchu
byl cítit sníh. Přesto se naši malí sportovci „vybičovali“
k výbornému umístění. Sportovci ve složení Antonín Jindra, Jakub Lang, Michaela Macáková, Erika Maříková,
Valerie Nápravníková, Dušan Sliško, Dominik Suchý,
Tomáš Hrdlička, Pavel Jech, Natálie Šandorová a Sabina
Deaková obsadili v konkurenci 12 družstev celého okresu
vynikající 3. místo.
Blahopřejeme jim k tomuto skvělému výsledku.
Exkurze
Ve středu 14. října odjeli žáci 8 .a 9. ročníku do Karlových Varů, aby se zde zúčastnili akce „Preventivní vlak.“
Tento speciální vlak vypravily České dráhy,Policie ČR,
BESIP - Ministerstvo dopravy, Drážní inspekce a ČD
Cargo a pozvaní byli všichni, kteří se o bezpečnostní tématiku zajímají. Proto i naše škola využila této mimořádné možnosti a naši „nejstarší žáci“ se této akce zúčastnili.
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Celá akce byla rozdělena do tří částí-žáci prošli kinovozem, kde viděli ukázky reálných záběrů z řady neštěstí.
Dále v diskuzním voze žáci besedovali s vyšetřovateli a
policisty, kteří řadu neštěstí znají z vlastní zkušenosti.
Poslední částí byl vůz pro nácvik první pomoci, kde si
žáci vyzkoušeli pod vedením zkušených záchranářů základy první pomoci.
Tato akce přinesla žákům řadu poznatků a byla pro ně
přínosem.
Besedy
Beseda o Indii a Nepálu
Počátkem října se žáci 5. - 9. ročníku zúčastnili besedy
o Indii a Nepálu. Beseda proběhla v zasedací síni Městského úřadu a vedla ji Ing. Věra Baumanová. Velice poutavě přiblížila žákům tyto, pro nás, exotické země. Vyprávěla řadu zážitků a své vyprávění dokumentovala fotografiemi, které byly umístěny na výstavních panelech po obvodu síně. Ochotně odpovídala na všechny dotazy, ale
v závěru se i sama žáků ptala na něco, co si zapamatovali.
Beseda byla příjemným zpestřením jindy šedé školní teorie a žákům i pedagogům se líbila. Děkujeme paní Ing.
Baumanové za ochotu si s dětmi o svých zážitcích popovídat a určitě přivítáme další podobné akce.
Beseda v knihovně
V rámci Týdne knihoven přivítala naše škola možnost
besedovat s dětmi obou stupňů v Městské knihovně. Paní
knihovnice Kejvalová i Řežábková pro všechny věkové
kategorie připravily poutavé besedy o knihách, aby dětem
chod knihovny vhodnou formou přiblížily. V závěru každé besedy, jelikož besedovali žáci po třídách, byli vyhodnoceni nejlepší čtenáři.Tyto besedy provádíme ve spolupráci s knihovnou už řadu let, proto patří oběma paním
knihovnicím naše poděkování.

Zprávičky z naší školičky

Cesta za zvířátky do Zooparku
Chomutov se může pochlubit hezkým Zooparkem, který se nachází na konci zmiňovaného města.
1.října tam naše mateřská škola odjela autobusem na celodenní školní výlet. Na cestu po Zooparku byly děti rozděleny
do několika skupin. Prohlédli jsme si zvířátka , nenechali jsme si ujít ani dětský areál s průlezkami a jinými atrakcemi.
Prostranství s lavičkami a stoly u vchodu jsme využili k odpočinku, obědu a různým hrám. Záměr výletu – přiblížit dětem svět zvířat se podařil.
Všem se výlet moc líbil.
Šárka Mysíková, ředitelka 2. MŠ
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Knihovna snů
Klub dětských knihoven Karlovarského kraje vyhlásilo
v březnu letošního roku výtvarnou soutěž na téma „Knihovna
snů aneb jak si děti představují svojí knihovnu“.
Soutěže se účastnila dětská oddělení knihoven z Chodova,
Františkových Lázní, Lomnice, Lokte, Královského Poříčí,
Kraslic a Nového Sedla. Padesát osm dětských čtenářů, jejich
kamarádi a sourozenci začali stavět svojí knihovnu, dá se říci ,
od základů. Knihovna byla den ode dne krásnější, propracovanější a funkčnější. Za pár dnů už bylo jasné, jak moc si mladí
čtenáři Nového Sedla novou knihovnu přejí a jak má dokonalá
knihovna vypadat. V knihovně se objevují hrací kouty obklopené dětmi, počítače s internetem, měkounký koberec, na kterém si lebedí děti s knihami. Velké prostory jsou systematicky
naplněny policovými regály, do kterých knihovnice umísťuje
knihy na správná místa. Stěny jsou obklopeny orámovanými
obrazy pohádkových postaviček, které rozveselují prostory.
Děti nezapomněly ani na miniaturní květiny z krepového papíru v květináčích i v záhonech před knihovnou. Na oknech dokonce nechybějí záclonky a u vchodu číslo popisné se zvonkem!
Po čtyřech měsících usilovné práce jsme knihovnu vyfotografovali a zaslali do tzv. Klubíčka. Dne 12. 10. byly vyhlášeny výsledky: 1. místo Městská knihovna Nové Sedlo, 2. místo
Městská knihovna Chodov a 3. místo Obecní knihovna Královské Poříčí.
Prostřednictvím těchto listů bych chtěla poděkovat všem dětem, které se do akce zapojily. Z výtvorů lze poznat jakou
knihovnu by chtěly navštěvovat. Věřím, že v brzké době budou jejich velké sny skutečností.
Lenka Řežábková, knihovnice

STRANA 3
Společenská kronika
♦ 60 let

Talarčík Václav
Karička Milan
Kocum Zdeněk

♦ 65 let

Petříková Monika

♦ 75 let

Dušek Karel

♦ 77 let

Večeřa Alexej

♦ 80 let

Balogh Elemér

♦ 81 let

Doischerová Vlasta

♦ 86 let

Hochbergerová Marie

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

Kulturní akce
23. 11. 2009
Vítání občánků
Dle zaslaných pozvánek
27. 11. 2009
Společenský večer pro seniory
Městský dům METEOR
Hrají: manželé Homolkovi
Začátek: 19,00 hod.
28. 11. 2009
Zahájení ADVENTU
Městský dům METEOR
Vystoupení žáků ZŠ
Začátek: 17.00 hod.
4. 12. 2009
TJ BU Nové Sedlo
ve spolupráci s místní org.ČSSD
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Městský dům METEOR
Začátek: 16,00 hod.
Před akcí možno předat Mikuláši
vlastní balíčky pro děti
5. 12. 2009
Vánoční OLDIES s překvapením
Městský dům METEOR
Začátek: 20.00 hod.

Citát na tento měsíc:
Každé hledání začíná štěstím začátečníka.
A vždycky končí zkouškou dobyvatele.
( Paulo Coelho)

STRANA 4
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Vánoční strom bude
Byla to příroda nebo my lidé, co jsme urychlili smrt našeho vánočního stromu? Kdo přerušil čestné poslání tohoto jehličnanu? Nebo se sám rozhodl ustoupit všemu novému, co se děje kolem něho? Mnoho otázek a jen jedna
odpověď.Starý strom bude letošní advent jen přihlížet
svou nemocnou tváří, jak jeho vánoční pýchu nosí jeho
mladší kolega, kterého letos už podruhé rozsvítí děti našeho města. Pod rozsvícenou košatinou budou zase vonět
pečené kaštany, skořice a víno.
Je tu však přímo nerudovský problém „kam s ním?“.
Kam s novým vánočním stromem? Když nový, tak vedle

starého, kde k němu budou mít zase nejblíže naše děti,
které se odpočítáváním slavnostního rozsvícení přiblíží
k tomu tak očekávanému Štědrému dni plného pohádek,
lásky a splněných přání. Doufejme, že my dospělí jsme
rozhodli správně a tak, jak ustoupila socha „Trouba
z Jericha“ (Trumpet from Jericho) a dominuje nyní na
jiném místě, tak stejně důstojně bude symbol vánoc na
další léta zářit a dělat radost nejen dětem, ale všem lidem
našeho města
Milan Bauman

Poděkování
Město Nové Sedlo chce touto cestou poděkovat všem,
kteří se podíleli na realizaci, v pořadí již druhé úspěšné
akce, AHOJ PRÁZDNINY – lampionový průvod a zábavné dopoledne pro děti.
Děkujeme především manželům Petříkovým, kteří se
postarali o hlavní bod lampionového průvodu – krásný
ohňostroj, na nějž se děti těší nejvíce. O hudební produkci
se postarali Tomáš Pittel s Petrem Mysíkem. Tentokrát
nechybělo ani velice žádané občerstvení, které si vzali na
starost členové o.s. Nový kurz.
Poděkování samozřejmě patří i dalším zúčastněným, kteří druhý den pro děti připravili pestré zábavné dopoledne.
Byli to členové kynologického klubu ze Staré Chodovské, naši městští strážníci, členové Sport klubu, Sdružení Královští, TJ BU Nové Sedlo a v neposlední řadě našim hasičům, kteří zakončili akci originálním způsobem,
tím, že postříkali prostor bohatou pěnou, ve které se děti
mohly brouzdat.

Věříme, že spolupráce mezi městem a jednotlivými organizacemi potrvá i nadále.
Krista Kulhanová
místostarostka

Nové Sedlo porazilo favorita
V 9. Kole krajského přeboru fotbalistů hostil novosedelský Baník Union exdivizní Toužim. Fotbalisté Baníku
Union Nové Sedlo konečně pořádně zabrali. A odnesl to
favorit. Exdivizní Toužim na hřišti Baníku inkasovala dvě
branky, sama nedokázala odpovědět ani jedinou, a tak
odešla poražena. Nové Sedlo slavilo své druhé vítězství
v letošní sezóně. Hned od začátku utkání se hrál svižný
fotbal. Hra měla nesrovnatelně vyšší úroveň než
v posledním domácím vystoupení s Jáchymovem.

Vrhači si přivezli medaile
Mezistátní utkání žáků mezi Českou republikou a Slovenskem nebylo ani letos bez účasti chodovských atletů, potažmo i občana našeho města. Nominaci si vybojovali diskař
Milan Mňatinoha a koulař Tomáš Skála. Oba si vedli
ve slovenské Dubnici nad Váhom skvěle. Milanu Mňatinohovi se zadařilo a vybojoval bronz v hodu diskem výkonem 45,58 metrů (je stříbrný z mistrovství České republiky). O suprové překvapení se postaral Tomáš Skála – vyhrál
mezistátní utkání druhým nejlepším výkonem letošního roku
– 16,53 metru ve vrhu koulí. Odváží si tak skalp čerstvého
mistra nejen České, ale i Slovenské republiky.
(převzato ze Sokolovského deníku).

V zápase byli domácí fotbalisté viditelně aktivnější,
ale i údernější, a jejich vítězství tak lze považovat za zasloužné. Branky: 17. Hányš, 36. Burda.BU Nové Sedlo:
Kocourek-Z. Rubáš, Kubelka, M. Muller, Macák, Machulka (61. M. Rubáš), Hányš, Hejl, Schildbach (86. Petráček), Kovařík (66. P. Suchý), Burda. Trenér: Stanislav
Suchý.
(převzato ze Sokolovského deníku ).
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