ZDARMA
květen 2010
Zprávy o činnosti Rady města Nové Sedlo
V měsíci dubnu 2010 rada města zasedala 1x, a to dne
19. 4. 2010. Dne 19. 4. 2010 rada města projednala tyto
body - Zpráva o tvorbě a ochraně životního prostředí
ve městě, Stav na úseku vodního hospodářství ve městě,
zhodnocení stavu komunikací a chodníků po zimním období a pořádek ve městě a v bodě různé byly projednává-

ny tyto body – žádosti o finanční příspěvky fyzických
a právnických osob, přidělování nájemních bytů, žádosti
o opravy v bytech a další.
Ing. Věra Baumanová

Jednání zastupitelstva města
II. řádné zasedání Zastupitelstva města Nové Sedlo
roku 2010 proběhlo dne 14. 4. 2010 od 15.00 hodin
ve velké zasedací síni Městského úřadu Nové Sedlo.
Na programu jednání se projednávali tyto body – zhodnocení činnosti výkonu přenesené působnosti zabezpečované MěÚ za rok 2009, zajištění požární ochrany ve městě
za rok 2009, dodržování zákona o finanční kontrole a hospodaření příspěvkových organizací za rok 2009, zhodnocení činnosti veřejné služby ve městě za rok 2009, násled-

ně v bodě různé – prodeje pozemků, záměry prodeje pozemků, prodej bytů, objektů a nájemních domů, odpisové
plány příspěvkových organizací, rozdělení hospodářských
výsledků příspěvkových organizací, nabídka spol. Advice.cz Praha, návrh na vypracování obecně závazné vyhlášky ohledně zvýšení ceny daně z nemovitosti a další,
diskuze, usnesení a závěr.
Ing. Věra Baumanová

Upozornění
Žádáme návštěvníky hřbitova, aby při úklidu hrobových míst a kolumbárií vyhazovali do košů jen biologický odpad,
ne kamení nebo květináče, odpadkové koše pak nejdou vysypat ! Děkujeme
Správa hřbitova

V roce 2010 si Vám dovoluji nabíd-

nout květinové horoskopy. Doufám, že Vám udělají radost a potěšení.

Pivoňka
1. – 10. 5.
Prima člověk, kterého každý rád vidí, protože je optimistický a nezkazí žádnou legraci. Dokáže také poradit a pomoci.
Dostává od života mnoho, protože dokáže stejným dílem dávat i přijímat. Jde o velmi příjemné a zajímavé lidi, kteří
díky své milé povaze a vystupování nemívají žádné nepřátele. V lásce mívá úspěch.
Konvalinka
11. – 21. 5.
Roztomilá květinka, kterou má každý rád, i tento člověk se dokáže vloudit do přízně, protože je velmi cílevědomý, může na druhé působit naivně a skromně, ale je to velmi racionální typ, který vždy dosáhne svého. Má vysoké nároky
i v lásce a nespokojí se jen tak s někým, jeho protějšek musí být nevšední a také úspěšný.
Růže
22. – 31. 5.
Nejkrásnější květina, tak i lidé v tomto znamení dokáží naprosto oslnit a zaujmout. Může být tak trochu panovačná, jako královna, která dává svůj majestát okázale najevo. Je vybíravá jak ve sféře pracovní, chce uspět a mít dobré
postavení, tak i v oblasti vztahů – žádá vždy to nejlepší. Zajímavý, ale komplikovaný člověk.
Ing. Věra Baumanová

STRANA 2
Městská policie Nové Sedlo hlásí a informuje
Dne 22. 3. 2010 v odpoledních hodinách v Novém
Sedle, část Chranišov hlídka Městské policie Nové
Sedlo zadržela při pěším výkonu služby 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 podle trestního zákona.
str. Roman Tvarůžek
velitel Městské policie Nové Sedlo
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Kulturní akce
22. 5. 2010
Pouť města u příležitosti
Nanebevstoupení páně
26. 5. 2010
Červení panteři pod širým nebem
Koncert na novém náměstí
Města Nové Sedlo
Zahájení: 17,00 hod.
5. 6. 2010
Den dětí
Hřiště TJ BU Nové Sedlo
Začátek: 10.00 hod.
11. 6. 2010
Divadelní představení pro 1.st. ZŠ
v Karlových Varech

Dětská policie opět v akci
Ve čtvrtek dne 8. dubna 2010 se do role policistů vžily tentokrát děti ze Základní školy praktické v Novém Sedle. Školáci
společně s policisty obvodního oddělení Policie České republiky v Lokti prováděli kontrolu dodržování pravidel silničního
provozu na hlavní komunikaci v Novém Sedle, kde děti často
při cestě do školy tuto komunikaci přecházejí. Školáci odění
v reflexních vestách byli nejčastěji svědky nepřiměřené rychlosti řidičů projíždějících vozidel a dokonce měli možnost vidět zadržení muže, který byl podezřelý ze spáchání trestného
činu a kterého policejní hlídka eskortovala na policejní služebnu. Školáci si pro řidiče připravili obrázky, které následně předávali kontrolovaným řidičům. Motorista, který měl vše
v pořádku, dostal obrázek s usměvavým policistou a kytkou.
Naopak na řidiče, který porušil dopravní předpisy, čekal obrázek zamračeného policisty s kaktusem. Jak již bylo řečeno,
nejčastějším přestupkem řidičů bylo překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci. Novosedelští školáci nám asistovali dvě
hodiny, během kterých jsme udělili řidičům pokuty za necelých dvacet tisíc korun. Byl jsem mile překvapen, jaké mají
děti znalosti. Proto jsme za odměnu dětem ukázali policejní
techniku, kdy si mohly z blízka prohlédnout policejní vozy,
policejní radar a další techniku, která zaznamenává vozidlo
v době překročení rychlosti. Do této bezpečnostní akce se aktivně zapojili také městští strážníci z Nového Sedla. Na měsíc
květen plánujeme již další podobné dopravně bezpečnostní
akce, na které se mohou těšit školáci ze ZŠ v Lokti i Novém
Sedle.
komisař npor. Mgr. Martin Götzl

vedoucí obvodního oddělení Policie České republiky Loket

11. 6. 2010
Společenský večer pro seniory
Hrají: manželé Homolkovi
Začátek: 19.00 hod.
Vstup: zdarma
14. 6. 2010
Vítání občánků
(dle zaslaných pozvánek)
28.6.2010
Slavnostní rozloučení
s žáky 9. třídy ZŠ
30.6.2010
Slavnostní rozloučení
s žáky ZŠ - praktické
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Společenská kronika
Květen
♦ 60 let

Holubová Marie
Kurková Soňa
Ignácová Alžběta

♦ 65 let

Maříková Waltraud

♦ 70 let

Borecký Štefan
Müller Josef

♦ 76 let

Brízgalová Helena

♦ 79 let

Záveská Edeltraud
Škvárová Anna

♦ 80 let

Jirásek Miloslav

♦ 82 let

Radimerská Jolana

♦ 84 let

Hauerová Eliška

♦ 88 let

Kovaříková Božena

♦ 94 let

Bräutigamová Hildegard

STRANA 3
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.

Plánované akce v knihovně
pro dětské čtenáře
• 5. 5. od 13.00 - 16.30 hodin
Vyrábíme dárek pro maminku
• 17. 5. od 15.00 hodin
Soutěžíme ve hře „Z pohádky do pohádky“.
První tři vítězové obdrží dárek.

Dodatečně přejeme všechno nejlepší
k 65. narozeninám paní Edeltraud Russové,
která slavila své kulaté narozeniny v dubnu.

Bližší informace se dozvíte
v dětském oddělení,
nebo na webových stránkách
www.knihovnanovesedlo.cz.

Základní škola informuje
Soutěže
Biologická olympiáda
Okresní kolo mladých přírodovědců proběhlo
v Sokolově dne 13. 4.
Naši školu reprezentoval v kategorii C – tj. žáků 8. a
9. tříd – žák 8.A Milan Mňatinoha.
V silné konkurenci 30 soutěžících obsadil 6. místo se
118 body.
Je to velice pěkné umístění, ke kterému blahopřejeme
nejen Milanovi, ale i Mgr. Antonínu Šímovi, který ho
na soutěž připravil.
Výtvarná soutěž
DDM Sokolov pořádal výtvarnou soutěž pod názvem
Tady žijeme.
Do soutěže se zapojila paní vychovatelka Markéta Dvořáková se svými svěřenci a byla úspěšná. Žák Miroslav
Šándor ze 2.A ve své kategorii vyhrál nádherné 1. místo.
Jeho obraz nazvaný U nás se těží uhlí zachytil skutečný
pohled na krajinu kolem nás.
Mirkovi i paní vychovatelce k úspěchu gratulujeme.
Basketbal
Okresní kolo v basketbalu proběhlo v Sokolově dne 8. 4.
Naše hráčky ve složení Klára Demeterová,Lucie Suchá,
Lucie Pojarová, Nikola Adamcová, Veronika Krautzbergerová, Barbora Pešáková, Denisa Biohlávková vybojovaly 3. místo.
Děvčatům blahopřejeme.
Okresní kolo v basketbalu proběhlo v Sokolově i pro

žáky 1. stupně.
Chlapci ve složení Leoš Vítek, Toník Jindra, Jára
Nemček, Aleš Frolík, Kuba Liška a Marek Janičo vybojovali 3. místo.
Dívky ve složení Z. Demeterová, T. Kounovská, D. Dupalová, L. Uxová, K. Mikulíková, N. Vagnerová, L. Harlasová, S. Šuchová obsadily pěkné 2. místo.
Oběma družstvům blahopřejeme.
Kulturní akce
Den divadla
Slavnostní den prožili žáci druhého stupně ve středu
31. března. Škola ve spolupráci s Městským úřadem Nové
Sedlo pro ně uspořádala Den divadla.
Tento den nechali žáci doma aktovky s učením a oblékli
se do svátečního oblečení. Téměř všichni byli moc pěkně
oblečeni:dívky v šatech, chlapci v oblecích a košilích,
někteří dokonce i s kravatou. Cílem bylo divadlo
v Karlových Varech, v němž většina z nich byla poprvé.
Dramatická hra Legenda o křídovém kruhu v podání Západočeského divadla v Chebu žáky zaujala, zvláště když
mezi herci objevili známou postavu z televizního seriálu.
Tato akce byla pro všechny přínosem, neboť si žáci
v praxi vyzkoušeli to, o čem se v šedé teorii učí.
Děkujeme Městskému úřadu v Novém Sedle za poskytnutí dvou autobusů na přepravu žáků na tuto akci. Aby to
nebylo našim mladším žáčkům líto, Den divadla prožijí
i oni – pojedou také do divadla v Karlových Varech dne
11. června na pohádku o loupežníku Rumcajsovi.
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STRANA 4
Beseda s prvňáčky
Dne 9. 4. se v knihovně uskutečnila druhá beseda se žáky
1. tříd v rámci projektu „Už jsem čtenář - knížka pro prvňáčka“. Beseda byla zaměřena na téma „ I o jaru se píše v knihách“. Děti řešily ve skupinkách různé testy a hádaly hádanky. Bedlivě také poslouchaly pohádku o Janičce a Aprílu,
kterou jim vyprávěla paní knihovnice. Poté musely správně
odpovědět na otázky, které se týkaly příběhu.
Prvňáčci měli také možnost nahlédnout do spousty krásně
ilustrovaných knih, které si nahlas mezi kamarády předčítali.

Beseda utekla jako voda, čas školáky již tížil a proto
se museli vydat zpět do školy. Odcházeli s úsměvem
na tváři, někteří s přihláškou v ruce a příslibem, že nás
brzy navštíví.
V tomto školním roce se shledáme ještě jednou, a to
při slavnostním pasování prvňáčka na čtenáře. Všichni
obdrží knihu „Už jsem čtenář - knížka pro prvňáčka“,
kterou financuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci rezortního projektu Podpora čtenářské
gramotnosti.
Květa a Lenka, knihovnice

Lépe to skončit nemohlo
10. dubna se novosedelští šachisté, hájící barvy šachového klubu Spartak Chodov, zúčastnili Krajského přeboru mládeže v rapid šachu. Role pořadatele se velmi dobře
zhostil šachový klub Spartak Chodov. V kategorii do
10 let se našemu šachovému potěru podařil husarský
kousek. V turnaji, který se hrál pod názvem „Velta tea
cup“ obsadili první tři místa. Na prvním místě se umístil
Michael Srba, který si tak zajistil postup na Mistrovství
ČR. Stříbrnou medaili získal Standa Srba a bronzovou
medaili si odvezl Tadeáš Čabala. Gratulujeme.
1
2
3
4
5
9
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Srba Michael
Srba Stanislav
Tadeáš Čabala
Ňorba Arťom
Randák Richard
Kubánek Aleš
Špička Jan
Ordoš Aleš
Butenkov Denis
Beranová Karin
Zbořil Petr
Randuška Jakub
Spáčil Tomáš
Zdráhal Jakub
Jákobi Jan
Slimi Yakoub

Spartak Chodov
Spartak Chodov
Spartak Chodov
ŠK K. Vary
ŠK K. Vary
KŠ Tietz
ŠK K. Vary
KŠ Tietz
ŠK K. Vary
KŠ Tietz
KŠ Tietz
ŠK K. Vary
KŠ Tietz
Sokol Teplá
KŠ Tietz
KŠ Tietz

6,5
6
4,5
4,5
4
4
4
3,5
3,5
3,5
3,5
3
2,5
2
1
0

Ing. Věra Baumanová

Dětský den v knihovně
Městská knihovna pořádá pro čtenáře

dne 2. 6. 2010
dětský den, který bude plný soutěží
a zábavy. Je jen na soutěžících,
do jaké činnosti se zapojí a kolik získají
bodů. Nejlepší budou samozřejmě odměněni!
Bližší informace se dozvíte
v dětském oddělení,
nebo na webových stránkách
www.knihovnanovesedlo.cz.

STRANA 5
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Zprávičky z naší školičky
S policií jsme kamarádi
Během celého školního roku se učí děti v naší mateřské škole poznávat dopravní prostředky, orientovat se bezpečně
v dopravním ruchu, poznávat základní dopravní značky, barvy semaforu a dbát na svou bezpečnost při chování na silnici.
V rámci prevence v dopravní výchově spolupracujeme
s městskou policií, jejíž zástupci dvakrát ročně připravují
poutavé besedy pro děti. 20. dubna jsme se od rána připravovali na jejich druhou návštěvu. Při ranních činnostech jsme si
povídali o tom, v kterých situacích může policie lidem pomáhat a nakreslili pro ně společné obrázky. Při příchodu do mateřské školy ujistili policisté děti, že si s nimi budou povídat
a nikomu nenasadí pouta a neodvedou ho do vězení. Tím
nadobro zmizely i ty poslední pochybnosti a děti se mohly
ve své fantazii proměnit ve bdělé strážce zákona. Dozvěděly
se jak se zachovat v různých krajních situacích, co dělat
a na koho se obrátit, když se ztratí, jak odmítnout různé nabídky cizích lidí, jak se chovat k neznámým zvířatům, jak se
správně orientovat v silničním provozu a spoustu dalších důležitých informací.
Na závěr besedy se rozpoutala diskuze a děti předaly policistům dárek. Nyní jsou naše děti bohatší o nové zážitky
a zkušenosti a také vědí,že policie se bát nemusí.
Šárka Mysíková, 2. MŠ
www.mssklarska.estranky.cz

STRANA 6

Noc s Andersenem v knihovně
Zase je tu slavný den,
přichází pan Andersen,
objeví se brzy zjara
a pak zmizí jako pára.
Než zmizí jak loňský sníh,
soutěžíme, čteme z knih,
a když jsme už ospalí,
usnem mezi regály.
Ano, je to již pět let, co jsme se přihlásili k projektu
dětského čtenářství, které každoročně vyvrcholí
na výročí narození H. CH. Andersena a kdy jsme vysadili strom „Pohádkovník Andersenový“.
Po celé Evropě prožívají mladí čtenáři kouzelnou
„Noc s Andersenem“ ve svých knihovnách.
Dnes už víme, že se letos spalo v 905 místech Čech,
Moravy, Slovenska, Slovinska a Polska, že ji zažilo
31 256 dětí, k nimž musíme připočítat 9 984 dospělých knihovníků, učitelů, herců, starostů, primátorů,
policistů, hasičů, kaskadérů, skautů, lékařů, veterinářů, ohněstrůjců, školníků, kuchařek, pekařů, hvězdářů,
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ilustrátorů i spisovatelů. Ti všichni se letos obzvláště snažili
a připravili pro děti báječný program na celou noc.
Letošní, pátá Noc v MěK Nové Sedlo byla plně v režii knihovnic a asistentky Lucie Pojarové a ubírala se naprosto
na všechny strany a ke všem našim milým autorům a ilustrátorům. To proto, abychom nikoho neopomenuli. U nás
v knihovně nocovalo 15 nejlepších čtenářů, a nemuseli umět
nutně číst, jako když bičem mrská, ale všichni mají ke knize
a četbě ten nejvřelejší vztah. Celou kouzelnou noc to prokazovali v soutěžích i ve znalostních testech. Až nás opět překvapili a dokázali, jak je důležité čtení samotné i naslouchané
čtení rodiči. Je pravda, a statistiky to stále dokazují, že je doba, kdy se všeobecně čte o trochu méně, ale my se nedáme
a slibujeme, že to trochu té statistice zavaříme.
Vyvrcholením letošní Noci s Andersenem mělo být noční
vypouštění lampionů štěstí se spoustou přání. Ale viděli jste
všichni – vítr, déšť – čerti se venku ženili...
A tak si svá přání necháme na jindy - třeba na pátek 21. 5.
na předvečer Novosedelské poutě.
Květa, Lenka a Lucie

Citát na tento měsíc:
Pravda leží obyčejně uprostřed,
nejčastěji bez náhrobku.
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