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Informace z radnice
Vážení občané,
měsíc listopad, který nyní prožíváme,
není počasím moc příznivý, ale vše společně zvládneme a budeme se těšit na
vánoční čas.
Za městem je opět vidět kus odvedené
práce. Je dokončena celá rekonstrukce
bytového domu v Masarykově ulici čp.
473-474 včetně nové střechy. Doufám,
že nájemníci tohoto domu jsou spokojeni, přestože nám tato stavba „dala hodně
zabrat“ a bylo zde mnoho problémů a
překážek k dokončení celé stavby. Chtěla bych touto cestou poděkovat stavebnímu dozoru panu D. Hájkovi, který zde
odvedl kus dobré práce. A díky i za trpělivost v jednání s vítěznou firmou, se kterou jsme měli nemalé problémy.

připraven na revitalizaci této vodní nádrže v roce 2021,
kterou bude financovat Ministerstvo
financí z odboru
Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci.

Mimo jiné na úřadě
proběhl ve dnech
23.9.-24.9.2020 dílčí audit kontrolorů
z odboru kontroly Krajského úřadu Karlovarského kraje, kteří se zaměřili na období od 1.1.2020 do 30.6.2020. Mimo jiné
přezkoumali písemnosti, co se týká návrhu rozpočtu, rozpočtová opatření samotný schválený rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu,
V říjnu 2020 rybáři MO ČRS Loket začali
závěrečný
vypouštět Malou Annu, aby byl rybník
účet
roku
2019, bankovní výpisy, odměňování členů zastupitelstva, pokladní doklady včetně deníku, rozvaha, výkaz zisků a ztrát,
příspěvkové organizace, darovací
smlouvy, dohody o provedení práce, účelové dotace, nájemní smlouvy, smlouvy o
dílo, koupě, prodej, směna majetku, zápisy včetně usnesení z jednání rady a za-

stupitelstva, peněžní fondy aj.

Při dílčím přezkoumání hospodaření
města Nové Sedlo za rok 2020 nebyly
zjištěny chyby a nedostatky.
Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří
se nemalou měrou na tomto výsledku
podíleli, zejména ekonomce úřadu paní
Daně Odehnalové za precizní a profesionální práci v ÚSC.
Tyto audity se provádějí na městě 2x do
roka, a tímto bych chtěla naše občany
ubezpečit, že na městě je vše v pořádku
a nedějí se tady žádné nekalé praktiky či
podvody, jak někteří „někde“ píší či si
vymýšlejí, aby poškodili dobré jméno
města.
Ing. Věra Baumanová, starostka města
Foto: T.P.

Schůzka starostů v Novém Sedle
Dne 24.9.2020 se uskutečnilo zasedání rady svazku Mikroregionu Sokolov – východ
pod vedením předsedy svazku Patrika Pizingera, starosty města Chodova a manažera
svazku Ing. Miroslava Makovičky na Městském úřadě v Novém Sedle v zasedací místnosti úřadu..
Na programu jednání měli starostové měst a obcí mimo jiné i informace o běžících
projektech, jako je Cyklostezka Chodov- Nové Sedlo – Loket, kompostéry do malých
obcí, kreativní průmysl či podpora malých sportů. Dále se probírala strategii rozvoje
kulturních a kreativních průmyslů na území svazku a efektivní vedení státní správy Foto: T.P.
včetně krizového řízení obcí. Rovněž jsme se dotkli i strategie teplofikace, kde jsme
společně i odsouhlasili studii proveditelnosti právě na výše zmíněný problém budoucnosti našich měst ohledně vytápění. Body
podle programu z pozvánky se projednaly a potřebné odsouhlasily.
Celé zasedání rady proběhlo v přátelském duchu včetně malého občerstvení pro jednotlivé členy svazku.
Za členy svazku Ing. Věra Baumanová, starostka města
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Žádosti o finanční příspěvky (granty)
Informujeme všechny, kteří by si chtěli požádat o grant (finanční příspěvek) z městského rozpočtu na určitý projekt, kulturní akci apod.
v 1. čtvrtletí následujícího roku, že žádosti si lze podat do 15.11.2020. Žádosti jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách města zde: https://www.mestonovesedlo.cz/mestsky-urad/samosprava-mesta/rada-mesta/grantova-komise/ . Více informací na tel. čísle:
352 358 131 - Nováková Alena.

Oprava a údržba místní komunikace Za
Potokem, Nové Sedlo

COVID-19
Vážení občané,
nacházíme se
v
současné
době v těžkém
období. Já vám všem děkuji
za zodpovědnost, kterou
dodržujete. Téměř každý
den přicházejí nová nařízení
a opatření ze strany vlády.
Zanechme všech nevraživostí a osobních invektiv,
dodržujme všechna hygienické opatření, nosme roušky a nesrocujme se. Někdo
se bojí nemoci, někdo jiný
budoucnosti. Strach může
být nebezpečný. Pomáhejme si, mysleme pozitivně a
společnými silami vše překonáme.
Přeji vám všem pevné zdraví a jasnou mysl.
Ing. Věra Baumanová,
starostka města

Město Nové Sedlo obdrželo dotaci od Ministerstva pro
místní rozvoj ČR na opravu místní komunikace v ulici Za
Potokem. Dne 17. 8. 2020 bylo předáno staveniště firmě
Swietelsky stavební s.r.o. a firma stavbu dokončila k 7.
10. 2020. Uznatelné výdaje stavby činí 2.225.382,-- Kč a
dotace z těchto nákladů je městu přidělena ve výši 1.
557.767,-- Kč.

Oprava komunikace
v Chranišově
Město Nové Sedlo obdrželo dotaci z rozpočtu
Karlovarského kraje na
opravu místní komunikace. Dne 8. 9. 2020
bylo předáno zhotovitelské firmě Údržba silnic
Karlovarského kraje, a.s. staveniště. Práce byly dokončeny 8. 10. 2020. Celkové náklady na opravu komunikace činily 496.770,87 Kč včetně DPH a Karlovarský kraj městu přidělil dotaci ve výši
50% z této částky.
Šárka Pojarová
č.p. 233

č.p. 27

Město Nové Sedlo chválí

č.p. 76

O českém národu je všeobecně známo,
že je šikovný a vynalézavý. To samozřejmě rádi slyšíme. Co už tak úplně rádi
neslyšíme je, že jsme ale také národ
věčných kverulantů a nespokojenců.
Jsme zvyklí kritizovat všechno a všechny
a chválit moc neumíme. Proto jsme se
rozhodli, že tentokrát budeme chválit a
podle mého osobního názoru si myslím,
že máme co. Naše chvála směřuje
k majitelům bytových domů, kteří si od města v minulých letech bytové domy koupili.
Když projíždíte městem, můžete vidět, jak manželé Kacálkovi zvelebili bytový dům v Loketské ulici
čp. 233. Tento dříve nevalně vyhlížejí dům, prošel kompletní rekonstrukcí a nyní září do okolí krásnou novou fasádou. Dalším dobrým příkladem je p. František Horvath, který si od města koupil již 2
bytové domy. Jeden bytový dům můžete uvidět v Loketské ulici čp. 294, kde zatím ještě probíhají
vnitřní opravy, druhý naleznete v Loučkách č.p. 76. Tam v současné době probíhají práce na opravách fasády – je hotová již přední stěna. Okolojdoucí musí uznat, že z tohoto „domu hrůzy“ bude
krásný dům. Nesmíme zapomenout na bytový dům čp. 27 v Chranišově, který nový majitel, p.
Nguyen Tat Hung, rovněž kompletně opravil a vybavil novou fasádou. Těší nás, že se nápad prodeje těchto bytových domů vyplatil, a že noví majitelé jejich zvelebením zároveň přispěli ke zkrášlení
tváře našeho města. Za to jim patří náš dík.
Bc. Jitka Ježková, správa majetku města

*Pozn. uvedením jmen majitelů bytových domů nedošlo k porušení zákona o ochraně osobních údajů, neboť tato jména jsou volně přístupná na stránkách katastrálního úřadu.

Město Nové Sedlo pronajme v přízemí budovy městského úřadu lukrativní nebytový prostor o celkové výměře
144,24 m² se sociálním zázemím a kuchyňským koutem. Prostor je k dispozici okamžitě na dobu neurčitou.
Další informace a objednání prohlídky nebytového prostoru
na tel. č. 352 358 131 paní Alena Nováková.

Foto: P. Janáček
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Investiční akce „Zateplení,
rekonstrukce střechy a výměna oken bytového domu č.p.
473 a 474“
Je to pár let zpátky, kdy vedení města
převzalo po Novosedelské bytové správu
bytových domů a začalo řešit, co se špatným stavem bytového fondu. Postupně
se začaly „hasit“ ty největší problémy –
kanalizace, zatékání, plísně. V rámci této
snahy se jen v Masarykově ulici odvodnily bytové domy č.p. 299, 471/472 a
473/474, kde byla situace nejhorší. Pak
se zateplila zadní a boční stěna bytového
domu č.p. 299, poté fasáda domu
471/472. V letošním roce přišla řada na
bytový dům čp. 473/474. Zatímco předchozí zmíněné stavby probíhaly podle
plánu a ke spokojenosti, investiční akci
„Zateplení, rekonstrukce střechy a výměna oken bytového domu č.p. 473 a 474“
provázejí od začátku velké problémy. Dá
se říci, že město prožívá opravdové peklo, které je spojené se zadáváním veřejných zakázek. V rámci veřejné zakázky –
viz profil zadavatele, vyhrála výběrové
řízení karlovarská firma. Město jako investor je výsledkem výběrového řízení
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vázáno, a proto byla
s touto firmou sepsána smlouva o
dílo
s termínem
zahájení 1.3.2020
a
dokončení
31.7.2020. Od počátku nešlo nic podle plánu, neustálé
výmluvy a vytáčky
ze strany zhotovitelské firmy, jejich
mlžení a nekvalitně
odvedená
práce
(stavební dozor musel několikrát požadovat opravu již
provedených
stavebních prací) se
postaralo o nespočet bezesných nocí
stavebního dozoru pana Daniela Hájka,
referentky pro investice, koordinátora
BOZP Ing. Ledviny a nakonec i celého
vedení města. Navíc se na této stavbě
podepsala i koronavirová krize – chyběli
pracovníci. Termín dokončení byl 2x prodlužován dodatkem ke smlouvě a ani tak
nebyl dodržen, takže firmě hrozí vysoké
penále. Své si užili i nájemníci tohoto
domu, kteří projevili neuvěřitelnou trpěli-
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vost a toleranci, za což jim všem patří
velký dík. Nyní je kolaudace stanovena
na 23.10.2020, tedy po uzávěrce Novosedelských listů, a k dokončení stavby
chybí již jen „pár drobností“. Snad ve
chvíli, kdy budete číst tento článek, budeme moci říct, že je investiční akce dokončena a konečně si oddechnout.
Bc. Jitka Ježková, správa majetku města

vybavení, pokud je toto vybavení součástí bytu
a je ve vlastnictví pronajímatele.

Podle občanského zákoníku je pronajímatel povinen udržovat
Drobné opravy podle věcného vymezení –
byt ve způsobilém stavu k užívání po celou dobu, kdy ho pronajedná se o opravy vrchních částí podlah, podjímá. Bohužel určitá povinnost spadá i na nájemce. Ten má ze
lahových krytin a výměna prahů a lišt, oprava
zákona povinnost zajišťovat běžnou údržbu a drobné opravy.
jednotlivých částí dveří a oken a jejich součásNařízení vlády ze dne 26.10.2015 vymezuje pojmy běžná údrž- tí, kování a klik, výměna zámků včetně elekba bytu a drobné opravy související s užíváním bytu v §§ 1 - 7. tronického otevírání vstupních dveří bytu a oprava kování, klik,
Běžná údržba bytu – tou se rozumí udržování a čištění bytu rolet a žaluzií u oken zasahujícího do vnitřního prostoru bytu
včetně zařízení a vybavení bytu, které se obvykle provádí při opravy, výměny elektrických koncových zařízení, výměna sifoužívání bytu. Jde zejména o – malování, opravu omítek, tapeto- nů a lapačů vzduch tuku včetně rozvodů vody, odsávačů par,
vání a čištění podlah včetně podlahových krytin, obkladů stěn a mísících baterií, sprch, umyvadel, kuchyňských sporáků, linek
čištění zanesených odpadů až ke svislým rozvodům. Dále se aj.. Vše podrobně je § 4 písm.a až písm. i).
rozumí udržování zařízení bytu ve funkčním stavu, pravidelné Drobné opravy podle výše nákladů – jestliže náklad na jednu
prohlídky a čištění předmětů uvedených v § 4 písm.g), kontrola opravu nepřesáhne částku 1.000, -Kč.
funkčnosti termostatických hlavic, včetně výměny zdroje, konToto nařízení nabylo účinnosti dnem 1.ledna 2016.
trola a údržba vodovodních baterií s elektronickým řízením.
Drobné opravy bytu – považují se opravy bytu a jeho vnitřního
ANO
Hodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly , cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem můžete také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit.
Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! Nevadí
ani papír s kancelářskými sponkami. Ty se během zpracování samy
oddělí.
NE
Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo
jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat.
Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru
na papír, ale do popelnice.

Základní informace pro
správné třídění odpadu
Modrý kontejner na papír
3. pokračování
(další pokračování příště)
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Životní jubilea
V měsíci listopadu se dožívají významného životního jubilea tito občané Nového Sedla:
14.11.
Rostislav Liška
19.11.
Dušan Demeter
23.11.
Miroslav Košař
24.11.
Jitka Šutovcová
27.11. Josef Selnekovič
Vážení jubilanti, jménem Městského úřadu Nové Sedlo a jménem Sboru pro občanské záležitosti Vám ze srdce přejeme pevné
zdraví, hodně štěstí a spokojenosti v osobním životě.
V měsíci listopadu se významného životního jubilea dožívá celkem 23 občanů, z nichž 5 doručilo našemu úřadu souhlas
s uveřejněním v Novosedelských listech. Jejich jména můžete vidět ve výše uvedeném seznamu.
Vše nejlepší, hodně štěstí a zejména pak pevné zdraví přejeme i všem ostatním jubilantům, kteří v našem seznamu uvedeni nejsou.
Matrikářka - Bc. Jitka Ježková

Ještě most

Divočáci v našem okolí

Jednoznačně mohu potvrdit, že se
podstatně snížil průjezd těžkých
vozidel Masarykovou a Loketskou
ulicí. A co se týká samotné stavby,
to já, paní starostko vím, že to není
investice města, že je to státní stavba, ale to neznamená, že město
nemá určité páky na včasné dokončení stavby. Je to přece v jeho zájmu a především v zájmu občanů,
kteří v dotčené části žijí. Když už
jste naznačila objektivní příčiny. Tak
které to jsou? Že stavba není nijak extrémně složitá pozná i ten co
si dá pět dohromady. Mě k tomu
stačí i strojírenské vzdělání. Není to
stavba atomové elektrárny.

Dovoluji si vás informovat o situaci
s černou zvěří, neboli divočáky v okolí našeho města.

Zdánlivě odskočím jinam. Železnice
z N. Sedla do Lokte délka 5,3 km
byla v r. 1877 postavena za necelých devět měsíců. Její pokračování
do Krásného Jezu (15 km) se čtyřmi
tunely a čtyřmi kamennými viadukty,
některé až o světlosti 20 m, ocelové
mosty nezmiňuji, byla postavena za
dva roky.
Zdroj: Dráha Slavkovského lesa.

Způsob života divočáků je naprosto odlišný
od ostatních druhů zvěře, které se u nás
vyskytují. Začíná to tím, že jsou všežravci,
kteří si svou potravu umí perfektně vybrat a ví co dělat pro to, aby prospívali. Zatímco jiné
druhy velké zvěře rodí ročně max. dvě mláďata na jednu samici, u divočáků je to pět klidně i
deset mladých. Dokonce u dospělých samic jsme zaznamenali rození mláďat dvakrát
v jednom roce.
V období jara a léta je výskyt divočáků soustředěn do lesa a na pole, kde nacházejí dostatek
pestré potravy v podobě čerstvé trávy, obilí, larev, slimáků apod., v období podzimu se pravidelně přibližují k lidským obydlím, kde pustoší trávníky až do konce zimy. Velkým lákadlem
jsou dospělé duby, které poskytnou množství žaludů, komposty zakládané lidmi, ve kterých
najdou žížaly a zbytky ovoce, ale také udržované zelené trávníky, kde často přezimují ponravy. Všeobecně můžeme říci, že se divočákům v moderní průmyslové krajině náramně daří.
Strach z člověka postupně upadá a můžeme se s nimi setkat doslova tváří v tvář. Nejedná
se ovšem o zdraví nebezpečné setkání. Zpravidla jdou divočáci člověku z cesty, nebo si ho
prostě nevšímají. Může se však stát, že zvědavost divočáka, nebo člověka bude tak velká,
že přijdou do těsného kontaktu. Zcela jistě ale nedojde k úmyslnému útoku. Bezprostřední
setkání, jsou možná prakticky jen v blízkosti lidských obydlí. V lesním prostředí se divočáci
chovají obezřetněji, je to pochopitelné, protože tam je na ně vyvíjen neustálý lovecký tlak.
Již několik let probíhá spolupráce města Nové Sedlo s Mysliveckým spolkem Loket- Pískový
vrch, který myslivecky hospodaří v honitbě, do které město spadá. Zástupci myslivců, města
a obce s rozšířenou působností byly vytipovány lokality bezpečné k odstřelu divočáků přímo
na území města. V roce 2019 jsme na takových ulovili sedmnáct kusů a v roce letošním
prozatím šest. Prioritou je však lov mimo území města, kde jsme za stejné období ulovili
divočáků více než dvě stě.
Ing. Jakub Dvořák, myslivecký hospodář

A pohled ještě jinam v Italském Janově spadl před dvěma lety Morandiho viadukt. Impozantní stavba o
délce přes 1000 m a výšce 45 m.
Italové stačili zbourat starý, vyprojektovat a postavit nový a to vše za
dva roky.
Zdroj: Odborný časopis.
Já si myslím, že stavba našeho mostu je tak pečlivě rozplánována, aby
vydržela zaměstnávat stavební firmu pokud možno celou sezonu. A
ono to vyjde.
No a pan senátor Balatka (děkuji za
opravu) nechť se i nadále v pohodě
zabývá problematikou pendlerů, je
to jeho rank.
František Kovařík
Pozn. red.: Dle MěÚ Sokolov by měla
být stavba dokončena do 30.11.2020.

Ve spolupráci se Sokolovskou uhelnou, právní nástupce, a.s. se aktuálně provádí čištění Novosedelského potoka. Toto čištění se provádí jednou za dva roky. V příštím roce
nás opět čeká vyčištění potoka v Loučkách.

říjen 2017
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Místní hřbitov
Na 1. listopadu připadá Svátek Všech svatých a den nato 2. listopadu Památka zesnulých. V tyto dny mnozí pozůstalí vzpomínají
na své drahé zemřelé a přátele, je zvykem navštívit hřbitov, očistit
okolí hrobu, zapálit na něm svíčku položit květiny nebo věnce a
s tichou vzpomínkou se pomodlit. I Vy milí občané jistě přijdete
projevit úctu svým drahým zesnulým.
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nách, zvláště
na podzim a
v zimě, kdy
se brzy stmívá. Z důvodu
bezpečnosti
dochází každ o r o č n ě
k prořezávání
a kácení stromů,
které
provádí externí firmy. Před hřbitovem je vyhrazené parkoviště pro jeho návštěvníky.

Přitom není možné si nevšimnout, jakou proměnou hřbitov prochází. Zařízení města Nové Sedlo zde odvádí velký kus práce.
Téměř denně tu zaměstnanci hrabou listí, sekají trávu, zametají a
udržují cesty, odklízejí nepořádek kolem kolumbárií. K dispozici je
velký kontejner na odpad. Byly položeny nové chodníky pro lepší
přístup k hrobům a další se plánují. I když je stále Krajskou hygienickou stanicí pohřbívání do země zakázáno, byla opravena celá Dne 19.08.2020 vstoupil v platnost nový Řád veřejného pohřebišmárnice – střecha, nová podlaha.
V rámci zákona dochází tě, který najdete na vývěsce u vchodu. Právy a povinnostmi nájemk postupnému odstraňování zbytků starých hrobů. V minulém roce ců hrobových míst se budeme zabývat příště.
bylo postaveno nové kolumbárium. Také bylo vybudováno nové
Alena Nováková, správa hřbitova
osvětlení a místní hřbitov je tak možné navštívit ve večerních hodi-

Městská policie a Městská knihovna Nové Sedlo

Městská policie Nové Sedlo - pokračování - III. část
Vážení občané, navazuji na článek z minulého čísla na výroční zprávu o
činnosti městské policie v Novém Sedle.
Městská policie Nové Sedlo zabezpečovala místní záležitosti veřejného
pořádku na níže uvedených akcí města či sdružení:
Akce za součinnosti Městské policie za rok 2019
8. března - dohled nad veřejným pořádkem u konání plesu sportovců
18. května - dohled nad veřejným pořádkem při konání pouti
22. května - uzavření účelové komunikace v rámci akce pro ZŠ
24. května - dohled nad průběhem voleb EU
25. května - dohled nad průběhem voleb EU
30. srpna - dohled nad silniční dopravou při konání průvodu - ohňostroj
22. listopadu - usměrňování dopravy při převozu ván. stromku z ulice Sklářská-Masarykova
29. listopadu – dohled nad veřejným pořádkem při adventu
Prevence - provedené přednášky za rok 2019
14. dubna - MŠ Masarykova, přednáška na téma doprava, dopravní značky, krizové situace,
7. května - organizace akce „Protidrogový vlak“ pro II. st. ZŠ Nové Sedlo
Ing. Věra Baumanová, starostka města

Městská knihovna informuje

Připomínáme, že provoz knihovny byl omezen na 2 dny v týdnu, a výpůjční doba se
mírně pozměnila: Po 900 – 1100, 1400 - 1700 St 900 – 1100, 1400 - 1700

22. září proběhlo v naší knihovně setkání
žáků III. a IV. ročníku z kladní školy
s autorem dětských knih, panem Janem
Opatřilem. Ve svém vyprávění o tom, jak se
stal spisovatelem, představil svou nejnovější knihu Kapřík Metlík a naděje, kterou
máme i v našem knižním fondu.

POZVÁNKA
Jak jsme již několikrát, během roku, zmiňovali, knihovna letos dovršila významné
výročí 100 let od svého vzniku. U této příležitosti jsme chtěli uspořádat dne 21. 11.
2020 oslavu. Bohužel situace je taková, že se oslava na základě vládních opatření
nejspíše uspořádá až v roce 2021. Těšit se ale budete moci na výstavu historických fotografií a kroniky města, tvořivou dílničku pro děti, živou hudbu, občerstvení
a další. V případě konání akce či nového termínu oslav vás budeme informovat
prostřednictvím vývěsek ve městě, Facebooku či dalších informačních kanálů.

Inzerce

Novosedelské listy
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Knižní novinka pro dětské čtenáře

Tajemství
modré
víly
kniha pro děti od: T.
B. Lloyd
Agáta není jen tak ledajaký poník. Její nos cítí
na dálku kdejakou nekalost a nebezpečí. Betty už ví, že když Agáta zavětří,
schyluje se k nějakému dobrodružství.
Tentokrát se vydají po stopě záhadného
obrazu, na kterém je namalovaná modrá
víla.
A nebudou na to sami. Chytrý havran
Watson, odvážná veverka Herkules a
Bettyina kamarádka Tina jdou do toho s
nimi!

listopad 2020

Knižní novinky pro dospělé čtenáře

Záhady Číny a Tibetu
kniha od: Arnošt Vašíček
Čína a Tibet vždy vzrušovaly fascinující historii a neobyčejnými zvyky a i dnes
patří k nejtajemnějším
místům na světě. Po roce
2000
zde byly učiněny nové překvapivé archeologické
objevy. K letitým záhadám přibyly další a další…

Dcery strážce
majáku
kniha od: Jean
E. Pendziwol
Elizabeth ztratila
zrak. Už nemůže
číst knihy, které
miluje, ani nevidí obrazy, jež dojímaly její duši, ale pořád jí zbývá
bystrá mysl
a prázdnotu, způsobenou slepotou,
vyplňuje hudba. Když se na ztroskotané lodi najdou deníky jejího
otce, …

Literární výročí v měsíci listopadu:
Před 125 lety, 27. 11. 1895, zemřel francouzský spisovatel a dramatik Alexandre Dumas ml. (* 1824), syn slavného romanopisce A. Dumase st., autor románu Dáma s kaméliemi i jeho úspěšné dramatizace, podle níž vznikla
Verdiho opera La traviata. Román byl několikrát zfilmován i adaptován pro balet či muzikál.
Před 120 lety, 30. 11. 1900, zemřel Oscar Wilde (* 1854), básník, dramatik, prozaik a esejista irského původu působící v Anglii, autor jediného románu Obraz Doriana Graye, mnoha próz (Strašidlo cantervillské či Zločin lorda Artura
Savila) a úspěšných komedií Jak je důležité míti Filipa, Ideální manžel, Vějíř lady Windermerové či Bezvýznamná žena
a dramatu Salome, na jehož text vznikla slavná opera Richarda Strausse.
Před 185 lety, 30. 11. 1835, se narodil americký spisovatel Mark Twain († 1910), z jehož díla se stále těší popularitě
především dvojice románů Dobrodružství Toma Sawyera a Dobrodružství Huckleberryho Finna.

Kultura a život v obci
Loučení s létem na Jalovém Dvoře
Dne 12. září 2020 se děti z Jalového Dvora loučily s létem. Moc se na sebe těšily, neboť
„Pálení čarodějnic“ se vlivem koronaviru nedalo uskutečnit. V sobotu byl krásný pozdně
letní den. Sešlo se asi 16 dětí, několik dětí trávilo ještě s rodiči dovolenou v cizině, takže
chyběly.
Menší děti si hrály s kostkami, skákaly na pískovišti, ty větší hrály na hřišti košíkovou. Smíchu bylo dost. K večeru větší kluci zapálili oheň a děti si opékaly klobásy. Maminky a babičky připravily upečené dobrůtky, bylo zajištěno pití, chipsy. Kolem deváté hodiny se ale muselo jít domů, a to se nikomu nechtělo.
„Jalováci“ drží dobrou partu, setkávají se, společně připravují akce pro děti. Je hezké, že u
nás to funguje.
L. Fuchsová

Město Nové Sedlo pořádá zájezd na muzikál do pražského divadla Broadway (prozatím v platnosti, budeme vás informovat)
12.12.2020, odjezd v 8:30 hod., představení KAT MYDLÁŘ od 14:00 hod., cena: BUS - 200,- Kč, vstupenka - 400,- Kč.
Rezervace a více informací na tel.: 731 656 280, 352 358 106 nebo 352 358 103.
Začátkem listopadu 2020 proběhne vyhodnocení sběru kaštanů a žaludů. Vítězové obdrží věcné ceny, sladkosti a knihy. Nejlepší sběrač obdrží prémii. Více v prosincovém vydání Novosedelských listů.

O plánovaných kulturních akcích jako je Zahájení adventu či
Tanečním večeru pro všechny věkové kategorie vás budeme v
souvislosti s opatřeními informovat na Facebooku a webu
města a ve vývěsních tabulích ve městě.
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