ZDARMA
únor 2010
Zprávy o činnosti Rady města Nové Sedlo
V měsíci leden 2010 rada města zasedala 1x, a to
dne 13. 1. Rada města projednala tyto body - rozbor řešených stížností za rok 2009, zhodnocení činnosti městské
policie za rok 2009, zhodnocení činnosti městské knihovny za rok 2009, výroční zpráva zákona č. 106/1999 Sb.
o svobodném přístupu k informacím za rok 2009, v bodě

různém byly projednávány tyto body – pronájem a prodej
pozemků, nabídka bezúplatného převodu pozemků, hodnoty prašného spadu za rok 2009, směrnice č.3/2010 –
spisový a skartační řád, zvýšení DPH pronájmu sálu kulturního domu Meteor a další.
Ing. Věra Baumanová

Jednání zastupitelstva města
I. řádné zasedání Zastupitelstva města Nové Sedlo
roku 2010 proběhlo dne 20. 1. 2010 od 15.00 hodin
ve velké zasedací síni Městského úřadu Nové Sedlo.
Na programu jednání se řešili tyto body – rozbor řešených stížností za rok 2009, zhodnocení činnosti městské
policie za rok 2009, zhodnocení činnosti městské knihov-

ny za rok 2009, zhodnocení činnosti orgánů města za
II. pololetí 2009, výroční zpráva zákona č. 106/1996 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím za rok 2009 a v bodě
různé pronájmy a prodeje, bezúplatné převody pozemků
a další.
Ing. Věra Baumanová

Poplatek ze psů
Splatnost poplatku
(1) Poplatek ze psů se platí ze psů starších
3 měsíců.
(2) Poplatek ze psů platí držitel psa do 15. února každého roku v pokladně na MěÚ.
(3) Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla
platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém
změna nastala, nově příslušné obci.
(4) V případě držení psa po dobu kratší než
jeden rok se platí poplatek v poměrné výši,
která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.
Sazby poplatku činí ročně v Kč:

sazba poplatku za psa

za prvního za druhého psa
psa
a dalšího psa

a) drženého v rodinném domě

100 Kč

150 Kč

b) drženého v obytném domě se dvěma
a více byty

400 Kč

600Kč

c) poživatel invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu,
který je jeho jediným zdrojem příjmů,
anebo poživatel sirotčího důchodu

100 Kč

150 Kč

d) drženého na zahrádce

150 Kč

225 Kč

Marcela Sienková, ÚPIŽP

Upozornění
Městský úřad Nové Sedlo, odbor územního plánování, investic a životního prostředí Vás upozorňuje na splatnost nájemních smluv na pozemky ke dni
31. 3. 2010.
Platbu máte možnost provést v hotovosti v pokladně MěÚ Nové Sedlo.
Marcela Sienková, ÚPIŽP

STRANA 2
Obvodní oddělení Policie České republiky Loket informuje
Vážení čtenáři,
již tradičně se touto cestou obracím na Vás, občany města
Nového Sedla a jeho spádových obcí, neboť po uplynutí roku
2009 osobně cítím opět potřebu informovat Vás o výsledcích
naší práce.
V dnes již uplynulém roce 2009 se nám ještě o něco lépe, než
v roce předchozím, podařilo na téměř 75% úspěšně bojovat
s trestnou činností. To znamená, že z celkového počtu 145 trestných činů se nám jich podařilo 108 úspěšně objasnit a jejich
pachatele „dovést“ k odpovědnosti. V boji s kriminalitou jsme
v celkem 46 případech uplatnili velice účinný a osvědčený institut zkráceného přípravného řízení trestního, během něhož
bylo možné do dvou týdnů od doby spáchání trestného činu,
jeho pachatele postavit před soud. Celkem jsme v roce 2009,
mimo jiné, zjistili a odhalili 690 přestupků, ze kterých jsme 527
řešili na místě uložením blokové pokuty. Uskutečnili jsme také
celou řadu bezpečnostních akcí, a to od preventivně zaměřených, na kterých jsme spolupracovali především s Městskou
policií Nového Sedla, přes dopravně bezpečnostní, pátrací až

po zajištění různých kulturních a sportovních akcí.
Touto cestou bych také rád opětovně vyjádřil poděkování
za dobrou spolupráci s již zmíněnou Městskou policií Nového
Sedla a dále také za výbornou spolupráci s představiteli a pracovníky místní samosprávy, nejrůznějšími občanskými sdruženími a v konečném důsledku také Vám, slušným občanům, kteří
jste i v roce 2009 v některých případech svými informacemi
a iniciativou přispěli k mnohdy rychlému dopadení pachatele
trestného činu či přestupku, vypátrání hledané či pohřešované
osoby, odvrácení hrozící škody apod.
„Stejně jako v loňském roce bych si i v tom roce letošním
přál, aby naše vzájemná spolupráce byla ještě užší a Vaše všímavost a nelhostejný přístup ještě více napomohl potírání všech
druhů protiprávních jednání“.
Za kolektiv policistů obvodního oddělení Policie České republiky v Lokti přeji všem pevné zdraví a hodně štěstí v Novém
roce 2010.
komisař npor. Mgr. Martin Götzl
vedoucí obvodního oddělení Policie České republiky Loket

Pampeliška (1. – 10. 2.)
Ze všeho nejraději má rád klid a harmonické zázemí. Nerada mění sled věcí, novoty jí nezajímají, v citech bývá
velmi opatrná a trvá ji velmi dlouho, než někomu opravdu
uvěří. Není skoupá na slovo, ale řekne jen to, co chce, má
svůj vlastní uzavřený svět, do kterého si jen tak někoho
nepustí. Ve vztazích s ní může být problém.

nedokáže rozhodnout, nebo naopak jedná velmi zbrkle.
Touží po pěkném a harmonickém vztahu, a tak hledá
vhodného partnera velmi dlouho.

Sedmikráska (11. - 19. 2.)
Skromná květinka, skromný člověk, který se dokáže obětovat pro druhé. Je také velmi houževnatá a vytrvalá, problémy ji neodradí. V lásce nemívá velké štěstí, protože se

Základní škola informuje
Sport
Šachy
Prvňáček postupuje do celorepublikového kola!
Hned po novém roce zabodovali naši
žáci v další soutěži. 6. ledna proběhlo
v Sokolově krajské kolo, v němž se
utkali šachoví vítězové okresních kol.
Šachisté ve složení Stanislav Srba – žák 1. třídy, Michael
Srba – žák 3. třídy a páťáci Antonín Jindra a Leoš Vítek vybojovali 2. místo, které jim zajistilo postup do celorepublikového kola. Před našimi šachisty skončili pouze hráči 2.ZŠ
Sokolov.
Do republikového kola přejeme našim šachistům hodně
štěstí!
Florbal
Okrsková kola ve florbalu přinesla všem našim soutěžícím
postup do okresního kola.
Mladší žáci a žákyně i starší žáci a žákyně obsadili
v Chodově 1. a 2. místa, tudíž je příští dny čekají kola okresní. Budeme našim žákům držet palce a přát jim co nejlepší
umístění.
Činnost školní družiny
Nedílnou částí naší školy je školní družina. Bez jejích nád-

Tulipán (20. - 29. 2.)
Tento člověk působí na druhé pyšně a vychloubačně, ale
často je to jen vnější slupka, pod kterou se schovává citlivý člověk. V soukromí se chová úplně jinak než ve společnosti, kde často vystřílí všechny broky – humor a energii a doma pak bývá nudný. Rád se chlubí a ukazuje

na odiv svůj šarm a um.

herných výrobků si život ve škole nedovedeme ani
představit. Kolik pěkných výrobků již řadu let zdobí
řadu našich domácností.
Paní vychovatelky ke každému výročí vyrábějí
s dětmi velice pěkné výrobky. Nezapomínají ani
na seniory města, kterým před Vánocemi vyrobily
kouzelné svícínky. Ani budoucí prvňáčkové neodcházejí od zápisu s prázdnou-vždy si odnášejí pěkný dáreček, který jim tento slavný den připomíná. Nejinak je
tomu i letos - již se v plném proudu chystají malá překvapení pro naše budoucí malé žáčky.
Paní vychovatelky nezapomínají ani na řadu soutěží,
které s dětmi připravují-výtvarné, sportovní aj.
V neposlední řadě se podílejí na organizaci sběru
kaštanů a žaludů pro lesní zvěř.
Děkujeme oběma vychovatelkám – Markétě Dvořákové a Kristě Kulhanové a přejeme jim ještě hodně
nápadů a elánu.

Citát na tento měsíc:
Štěstí si musíme vytoužit nebo vysnít,
jakmile přijde neočekávaně, nevíme, co s ním,
a zmarníme je.

ÚNOR 2010

STRANA 3
Kulturní akce

Společenská kronika

Omluva
Omlouváme se všem jubilantům v měsíci lednu 2010, kdy si
v lednových listech v redakci „zařádil šotek“ a neuvedli jsme tyto
jubilanty. Napravujeme tuto chybu v únorovém vydání a ještě jednou se moc omlouváme našim občanům, kteří si přejí a určitě rádi
se vidí na stránkách našich listů. Děkuji za pochopení,
Ing. Věra Baumanová, předseda redakční rady.

Leden
♦ 60 let

♦ 70 let

Únor
♦ 60 let

Brejša Josef
Štrýglová Zdenka
Kratochvílová Magda
Klöcker František
Vidová Berta
Svitoková Erika

♦

Srba Stanislav
Krulišová Dagmar

♦ 65 let
♦
♦

Fárová Eva
Pugnerová Irena
Dudy Josef

♦ 70 let

Šlapa Helmut
Neudertová Jana

♦ 76 let

Kiprová Josefa
Langová Jaroslava

♦ 75 let

Jirásková Zdeňka

♦ 76 let

Šubrtová Květoslava

♦ 79 let

Dolejší Lydia

♦ 77 let

Rubáš Štefan

♦ 80 let

Doubková Marie

♦ 80 let

Schwarzová Helena

♦ 85 let

Gerginová Gertruda
Schindlerová Marie

♦ 82 let

Maťovka Štefan

♦ 86 let

Králová Marie

♦ 88 let

Honsová Marta

♦ 89 let

Gebauerová 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.
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.

Udělejte něco pro své zdraví
FLO-KRY – provozovna Milan Pešák, Slovenská 545,
Sokolov, email: m.pesak@seznam.cz, tel. 777100413 Vás
srdečně zve do nově zřízených prostor v areálu Nemocnice Sokolov na kožním oddělení k provozování floatingu
a cryosauně.
1. Floating – název Floating přesně vystihuje proces,
v překladu „vznášet se“. Kouzlo spočívá ve vajíčku, případně v moři. Vajíčko je tank velký asi 2,5 metru
na 1,5 metru, o výšce 1,3 metru. Naplňuje jej na 55 litrů
zvláštní tekutiny o teplotě průměrně 36,5°C, v níž je rozpuštěno na 350 kg soli. Uvnitř si můžete nastavit vířivku,
perličku, hudbu, ovládat světlo. Dvířka můžete mít otevřená i zavřená. Samotná koupel trvá 30 až 50 minut.
Provozní doba:
Po-Pá 7.00 - 18.00 hodin¨ Cena: 30 minut
350,-Kč
So-Ne 9.00 - 18.00 hodin
50 minut 380,-Kč
a další dle rozpisu.
Využití:

6. 2. 2010
Ples ZŠ Nové Sedlo
Městský dům METEOR
K tanci hraje: MARACAS BAND
Začátek: 20.00 hod., vstupné: 100,- Kč
11. 2. 2010
Divadelní představení pro MŠ,
ZŠ a rodiče s dětmi
Divadlo M + M Hranice u Aše
Pohádky z kufru
Městský dům METEOR
Začátek: 9.00 hod., vstupné: 30,- Kč
13. 2. 2010
9. reprezentační ples
města Nové Sedlo
Městský dům METEOR
K tanci hraje : hudební skupina DOMINANT
Vstupné 250Kč.
15. 2. 2009
Vítání občánků (dle zaslaných pozvánek)
19. 2. 2010
Dětský karneval
Městský dům METEOR
Začátek: 16.00 hod.
Vstupné: masky zdarma, dospělí 20,- Kč
20. 2. 2010
Maškarní bál
Městský dům METEOR
Začátek: 19.00 hod.
Vstupné: masky zdarma, ostatní 70,- Kč
12. 3. 2010
Společenský večer pro seniory
Městský dům METEOR
K tanci hraje: Zlatá 5
Začátek: 19.00 hod., vstup zdarma
25. 3. 2010 - JAZZOVÉ JARO

bolestivé syndromy krční, hrudní, bederní páteře
na podkladě degenerativních změn páteře stavů po operacích pohybového aparátu °vrozené vady páteře °
poúrazové stavy °degenerativní změny kloubů – artrosy
°deprese a stresy °kožní onemocnění – lupénka, atopický edém °únavový syndrom – relaxační vliv ( viz.
leták)
2. Kryoterapie – léčba mrazem, kdy se tělo pacienta vystavuje extrémně nízkým teplotám okolo -170°C. Léčba –
bolesti zad, kloubů, lupénka aj. (viz. leták). Účinkem cryosauny nastane radikální zvýšení hladiny hormonů tlumících zánětlivé reakce, nadměrnou aktivitou zatuhlé svaly
se uvolňují a na mnoho hodin vymizí i dlouhodobá bolest,
včetně bolesti zad a pohybového ústrojí vůbec.
Provozní doba:
Po-Pá 16.00-17.30
Cena: 1 procedura
270,-Kč
So
10.00-11.30
dle rozpisu
Hlavní funkční vlivy cryosauny (viz. leták)
Objednávky kdykoliv na tel. čísle: 777 100 413

ÚNOR 2010

STRANA 4
Zprávičky z naší školičky
Adventní čas
Poslední měsíc kalendářního roku byl
v naší školce ve znamení příprav na nadílku Mikuláše a Vánoc. Do předvánočních
příprav jsme se snažili zapojit rodiče
v projektu „ Mámo, táto pojď si hrát 2.“
kdy měly děti společně s rodiči vyzdobit
vánoční svícen.
Výrobky byly velmi pěkné a pomohly,
společně s perníkovými ozdobami, které
napekly paní kuchařky, vytvořit vánoční
atmosféru v hale školy. V každém oddělení se děti aktivně zapojily do veškerých
příprav. Vykrajovaly a potom ochutnávaly perníkové cukroví, lepily papírové řetězy, vyráběly vánoční ozdoby z jablíček,
kůry a ořechů, malovaly novoroční přání,
připravovaly se na vánoční besídku, zpívaly koledy a poslouchaly vyprávění
o vánočních zvycích a tradicích, vyzdobovaly třídy a „napsaly“ Dopis Ježíškovi.
V malé třídě čekal děti rozzářený stromeček, pod kterým našly společné dárky.
Měly tam i drobné dárky, které si mohly
odnést domů. Poděkování patří manželům
Kostíkovým, kteří dětem nadělili plný
pytel plyšových hraček, z kterých si děti
mohly vybrat a taktéž si je vzít domu.
Každoročně navštěvují děti z velkého
oddělení městskou knihovnu, kdy jim
pí. Kejvalová a pí. Řežábková připravují
poutavou besedu s vánoční tématikou.
Součástí adventních oslav bylo i divadelní

představení spojené s Mikulášskou
nadílkou. Věříme,
že si čekání na
Vánoce
děti
v naší mateřské
škole užily a pochopily, že účelem předvánočního období, je společné prožívání
této vyjímečné atmosféry. Všem, kteří se podíleli na těchto přípravách patří velký dík.
Šárka Mysíková, ředitelka 1. MŠ

23. 2. 2010 od 17.00 hodin ve velké zasedací
síni Městského úřadu v Novém Sedle se uskuteční výstava fotografií s přednáškou a malým
občerstvením na téma:“Egypt - země faraónů“, kterou pro Vás připravuje občanské sdružení Nové Sedlo - Nový kurz. Přednáší
Ing. Věra Baumanová. Zveme všechny občany
Nového Sedla a přilehlého okolí, kteří se zajímají o cestování a poznávání nových věcí. Těšíme se na Vaší návštěvu.

Sportovní rubrika
Představujeme Vám další významné sportovce našeho města, a to pana Zdeňka Kacálka a jeho dceru Petru, kteří jsou významnou součástí jachtařského klubu Y.C.Nové Sedlo.
Jachtaři z Y.C. Nové Sedlo hodnotili skončenou
sezónu
Třída Star je v několika posledních letech v České
republice na vzestupu, posádky postupně
„omlazují“ materiál, tedy lodě a plachty. Čtvrté
místo posádky Y.C. Nové Sedlo Ladislav Mendík
a Zdeněk Kacálek bylo v silné konkurenci při vší
smůle úspěchem. Největší medailová očekávání
byla od posádky Petra Kacálková a Anna Synková
ve třídě 420. Tyto závodnice plně podřídily přípravu
a program sezóny jednomu vrcholu – startu na mistrovství světa. Vrchol sezóny, Mistrovství světa
v Itálii, se na přelomu července a srpna bohužel nevydařil. Přes obrovskou snahu se děvčata nedokázala ve světové špičce prosadit, zčásti i vinou zdravotních potíží. Pro medailové umístění je zapotřebí
i trochu štěstí.
(převzato ze Sokolovského deníku)

Plánované akce v knihovně
pro dětské čtenáře
• 10. 2. od 13.00 - 16.30 hodin
Vyrábíme papírové masky.
• 24. 2. od 15.00 hodin
Soutěžíme ve hře „Knofling“.
První tři vítězové obdrží dárek.
Bližší informace se dozvíte v dětském oddělení, nebo
na webových stránkách www.knihovnanovesedlo.cz.
vydává
Úřad města Nové Sedlo, Masarykova 502,
357 34 Nové Sedlo,
tel. 352 358 116, fax: 3523 58 122
www.mestonovesedlo.cz
info@mestonovesedlo.cz
tajemnik@mestonovesedlo.cz
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