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Informace z radnice
Vážení občané,

tam vede“.

blíží se konec roku, jsme v období bilancování a mám radost, že mohu říci, že se
nám hodně věcí povedlo. Byli jste průběžně informování o všech jak připravovaných, tak i realizujících se investičních
akcí, opravách na majetku města, zveřejňovány fotografie i ze společenských i
sportovních akcí. Bylo toho opravdu hodně. Mám radost, že i město vypadá tak,
jak vypadá. A to díky všem úředníkům i
zaměstnancům Městského úřadu
v Novém Sedle. Víte všichni, že můžete
kdykoliv přijít za kýmkoliv na úřad, a ten
Vám dá odpověď na vaši otázku či vaše
přání. Proto mě mrzí, že někteří naši občané to takto necítí a používají jiné dorozumívací prostředky k vytváření nepříznivého klima mezi ostatními občany. Když
máte otázku – přijďte si pro odpověď.
Ráda bych použila citát:“ Když člověk
neví co chce, nemůže najít cestu, která

Dále bych Vás chtěla informovat, že Karlovarský kraj dostane jako jediný z České
republiky pomoci z Evropské unie. Experti Evropské komise budou kraji dva roky
pomáhat s řešením problémů
s postupným útlumem těžby uhlí a přechodem na nové zdroje energie. Pomůžou se změnou hospodářství. Náš kraj
patří mezi strukturálně postižené regiony,
které útlum těžby uhlí zasáhne nejvíce.
Čas se krátí kvůli vysokým cenám za
emisní povolenky i kvůli tlaku na útlum
využívání fosilních paliv. Sokolovská
uhelná má zásoby ještě asi na 20 let. Pro
kraj i pro naše město je prioritní zajištění
stabilního zásobování domácností teplem a vzniku nových pracovních míst.
Kraj by chtěl s evropskými experty spolupracovat i na projektech rozvoje průmyslových zón, teplárenství a v energetice.

Foto: T. Pittel

D6 kompletně v celé délce hotova, kraj
bude dohlížet na to, aby platilo, že se
nebude platit dálniční známka. Karlovarský kraj čeká na dokončení dálnice do
Prahy již mnoho let a zaslouží si v celém
úseku odpovídající dálniční spojení.

Dále je přislíbeno, že než bude dálnice

Více fotografií na Facebooku města

Ing. Věra Baumanová, starostka města

Přehlídka regionální
kuchyně

V rámci kulturního září na Sokolovsku se 28.9. v amfiteátru Loket
uskutečnila přehlídka regionální
kuchyně, kterou uspořádal Mikroregion Sokolov-východ. Naši zástupci města v čele s výbornými kuchaři Peťou Suchým a Petrou Hányšovou, se této skvělé akce s vervou zúčastnili a nepřišli zkrátka. Prezentovali se luxusní zelňačkou, která
skončila na vrcholném prvním místě a švestkovo-makovým obráceným
koláčem, který rovněž uspěl na výborném druhém místě. Akce se zúčastnilo celkem 8 družstev. Všem zúčastněným děkujeme!
T.P.
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Životní jubilea
Vážení čtenáři, v měsíci listopadu se dožívá významného životního jubilea
11 občanů našeho města, z nichž 3 dali souhlas s uveřejněním
v Novosedelských listech:
01.11. Jitka Maťovková
15.11. Václav Talarčík
17.11. Monika Petříková
Všem jmenovaným, ale i všem ostatním přejeme jménem Městského úřadu Nové Sedlo a jménem Sboru pro občanské záležitosti ze srdce vše nejlepší, pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a energie v osobním životě.
Matrikářka - Bc. Jitka Ježková, foto: T. Pittel

Text k fotografii
Foto: T. Pittel

Paní Váňová Margita oslavila dne 25.9.2019 své 84 narozeniny. Ještě jednou gratulujeme!

Vážení občané, mám velikou radost, že nás ohledně
svateb oslovuje čím dál více lidí z okolních měst.
Zásluhu na tom má především paní matrikářka Jitka
Ježková, která se svou profesionalitou snaží dát
tomuto slavnostnímu aktu nádhernou atmosféru a
nezapomenutelný zážitek. Také bych chtěl moc poděkovat Pavlovi Vargovi a Tomášovi Pittlovi, kteří
jsou součásti tohoto týmu a starají se o to, aby vše
proběhlo tak jak má. A nesmím také zapomenout na
paní Slávku Petříkovou, která má na starost výzdobu. Jsem rád, že naše atrium na městském úřadě
se stává místem, kde si zamilovaní chtějí říct, to
krásné ANO.
Milan Pešák, místostarosta

Svatba

Foto na stránkách města

Dne 19. 10. 2019 ve 14:00 hod. si
řekli své Ano před oddávajícím panem
Milanem Pešákem, místostarostou
města, snoubenci Josef Mašek a Michaela Furiaková. Pro svůj velký den si
tento milý a krásný pár vybral jako obřadní místnost atrium našeho úřadu,
který jako vždy slavnostně vyzdobila
firma Květiny pro radost, Nové Sedlo.
Jak jim to slušelo, můžete vidět na
našich fotografiích.

Vítání občánků
Dne 30. 9. 2019 se od 15:00 hod. konal
v obřadní síni Městského úřadu v Novém
Sedle slavnostní obřad, který známe pod
názvem „Vítání občánků“. Z 9 oslovených
rodičů se přihlásilo pouze 6 a v uvedený den
se nakonec 2 nedostavili. Přivítali jsme tak
pouze 4 nové občánky a tady jsou jejich
jména:
Erik Wenzel
Mariana Rubášová
Nicoletta Sopková
Ester Kerakaničová
Zahájení obřadu se tradičně ujala paní starostka, Ing. Věra Baumanová, slavnostním
projevem. Pro všechna miminka jsme měli
připravený malý dárek – 5-dílnou jídelní
soupravu a pamětní knížku a maminky obdržely kytičku. I tentokrát si děti z mateřské
školy, pod vedením ředitelky Mgr. Šárky

Šťastným
novomanželům přejeme
touto cestou
ještě jednou
hodně lásky,
porozumění
a štěstí na
společné
cestě životem.
Bc.
Jitka
Ježková

foto: T. Pittel

Mysíkové, připravily krátký program a snad
mohu za všechny říci, že byl opravdu krásný.
Fotografie z průběhu obřadu si můžete prohlédnout v fotogalerii na webových stránkách města www.mestonovesedlo.cz/
mesto/fotogalerie/vitani-obcanku/vitaniobcanku-3092019 či na Facebooku města.
Všem našim novým občánkům a jejich rodinám přejeme do dalších let hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti.
Bc. Jitka Ježková, matrikářka, foto: T. Pittel

MŠ a ZŠ Nové Sedlo, Městská knihovna

Zprávičky z naší školičky
Nový školní rok již odstartoval. V naší školce se objevila spousta nových kamarádů. Podzimní počasí nám
přeje, a tak si užíváme ve školce i mimo ni. Byli jsme
na divadelním představení, starší děti vyrazily na výlet
do Lokte, mladší
děti na výlet do
herničky HOPA HOPA. Snažíme se s dětmi venku užít si posledních hezkých dnů, povídáme
jim o podzimu, jeho znacích v přírodě apod. Mladší děti začaly s lekcemi v solné jeskyni a
starší děti doplňují autobus, protože podzim přinesl i různá nachlazení. Těšíme se na další
akce a přejeme všem hezký zbytek podzimu.
Kolektiv zaměstnankyň a děti
MŠJanáček
Sklářská
Foto:z P.
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Návštěva knihovny dětmi z MŠ
Děti z MŠ navštívily knihovnu, kde manželé Vejříkovi instalovali výstavu nádherných fotografií ze
své cesty na ostrov Srí Lanka.
Povídali jsme si s dětmi nad fotografiemi o rybách i zvířatech a také o kráse tamější krajiny.
Všem se nám výstava moc líbila. Děkujeme.
Děti a p. učitelky z MŠ v Masarykově ul.

Návštěva statku v Chebu
Dne 23. 9. 2019 žáci 7. A navštívili Školní statek
Cheb v rámci výukového programu environmentální výchovy. Žáci se zúčastnili výukového programu "Mléko není jenom mléko" tematicky související se zemědělstvím a chovy hospodářských
zvířat. Zde se seznámili se základními druhy zvířat, které se chovají na mléko, s jejich náročným
chovem, zjistili, z čeho se mléko skládá, jaký význam má pro lidské zdraví a jaké výrobky se z něj vyrábějí. Dokonce si žáci sami
vyzkoušeli výrobu domácího sýra, který si mohli odnést domů.
Ing. Petra Strejcová

Informace z knihovny
Vážení čtenáři a přátelé knihovny,
s velkou radostí oznamujeme všem svým
příznivcům, že Rada města Nového Sedla
na svém jednání dne 9.10.2019 projednala
a schválila náš návrh na zařazení jazykových kurzů pro děti předškolního věku do
programu naší knihovny. Zároveň Rada
města schválila i 50% příspěvek města na
provozování těchto kurzů, díky čemuž můžeme zájemcům poskytnout zvýhodněnou
cenu. Zařadíme se tak mezi další knihovny
v České republice, které tyto kurzy pořádají
a naplňují tím základní poslání knihovny
jako informační a vzdělávací instituce. Věříme, že se nám tímto projektem podaří nejen probudit zájem o cizí jazyky u našich
nejmenších, ale hlavně (co je pro nás nejdůležitější), nalézt jim cestu do knihovny, seznámit je s jejím prostředím a vzbudit zájem
ji navštěvovat.
Pro začátek otevíráme kurz angličtiny a
němčiny. Rodiče, kteří budou mít zájem o
vzdělávání svých ratolestí v některém
z nabízených kurzů, se mohou přijít podívat
na vzorové hodiny v těchto dnech:
anglický jazyk – pondělí 11.11. 2019 od 16
do 16:30 hod.
německý jazyk – pondělí 18.11.2019 od
15:45 do 16:30 hod.
Nyní bychom rády oslovily rodiče, kteří budou mít zájem o účast svých dětí v těchto

děti předškolního věku si mohou
s rodiči vyrobit papírové deštníčky
středa 20.11. od 15:30 do 16:30h
kreativní tvoření-děti si vyrobí mikulášskou punčochu, kterou jim
4.12. naplníme J
pondělí 25.11. od 9:30 do 11h Bookstart aneb S knížkou do života –
maminky s dětmi na rodičovské
Nejen předškoláci si přišli vyrobit ježečka
dovolené
shlédnou
pohádku
v rámci tvořivé dílny „Šikuláček“…
„Tlapka si čistí zuby“ a poté si společně pustí do jednoduchého vyrábění z papíru
středa 27.11. od 17h – přednáška
„Havajské ostrovy“. Cestovatel,
fotograf a spisovatel Petr Nazarov
žil téměř rok a půl na Havaji a procestoval všechny tamější ostrovy.
Povypráví nám o životě místních
obyvatel, exotické krajině, rozmaPředškoláčci se svými nejbližšími shlédli ponitosti ostrovů a přírodě mísící se s
hádku o skřítkovi Vítkovi, které zahrálo Karlomoderní civilizací.
varské hudební divadlo.
středa 4.12. od 14 do 17h – Mikulášský den v knihově. Od 14 do
15:30h připravujeme pro děti tékurzech, aby se co nejdříve dostavili do
matické vyrábění. Od 16 do 17h
knihovny a svoje děti přihlásili. Zahájení
zveme malé i velké na koncert
obou jazykových kurzů plánujeme v lednu
žáků Základní umělecké školy
2020 a bude končit v prosinci 2020. PokraNové Role, kteří Vás svými
čování v dalším roce bude dle zájmu rodičů.
skladbami určitě naladí na blížící
Bližší informace k organizaci kurzů Vám
se vánoční čas.
poskytneme v knihovně.
Všechny
fotografie
z pořádaných akcí můžeJaké další akce pro Vás připravujeme?
te shlédnout na Facebooku knihovny (Měk
středa 6.11. od 15 do 16:30h- herní odpoNové Sedlo) a Nové Sedlo lidem.
ledne s PEXESEM
Vaše knihovnice
středa 13.11. od 15 do 16:30h Šikuláček –

Předpokládaný rozsah a cena za jednotlivé kurzy:
jazykový kurz

věk

počet osob

den

čas

zvýhodněná cena za 1
vyuč. hodinu

angličtina

od 4 do 6 let

10

pondělí

16h – 16:30h

35 Kč

němčina

od 3 do 6 let

6

středa

15:45h do 16:30h

40 Kč
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Kultura a život v obci

Dětské rybářské závody
Výsledky dětských rybářských závodů v Loučkách. Kategorie
starší 1. Místo Lenka Munclingerová 2. Místo Jakub Lokaj 3.
Místo Rosťa Kopčo. Kategorie mladší 1. Místo Tomáš Tlustý
2. Místo Roman Venzel 3. David Moravec. Závodu se zúčastnilo celkem 25 dětí. Ryby moc nebrali, přesto se něco podařilo ulovit. Poděkování patří sponzorům této akce, městu
Nové Sedlo, městu Loket, ČRS MO Loket, rozhodčím a hlavně trpělivosti všech dětí které byly statečné a vydrželi až do
konce.
Více fotek na Facebooku - Rybářský Kroužek
Jan Kopčo

725 186 506
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studovat v zahraničí. Naši republiku začala „Má-li demoopouštět ruská okupační vojska. Prostě kracie nedostatky, musí30 let od sametové revoluce – máme co zázrak.
me překonáslavit?
Nicméně přechod od totality k demokracii
vat nedostatListopad 1989 mě zastihl jako studenta v byl mnohem těžší a složitější, než se nám
ky, nesmíme
Praze na ČVUT. Byla to nádherná a neopa- ke konci roku 1989 mohlo zdát. V divokých
překonávat
kovatelná část mého života. Letos si připo- 90.letech, kdy se začal teprve tvořit právní
demokracii.“
mínáme třicet let od těchto okamžiků a rámec a pravidla fungování země, probíhaTato slova
myslím, že je to příležitost jak k oslavě, tak la naprostá kulturní proměna. Začala ale
našeho prvtaké divoká privatizace. Dobu ovládla zčási bilancování.
ního preziti bezskrupulóznost, která se nezastavila
denta T. G.
Byla to obrovská úleva, když skončila cenpřed ničím a jejíž vliv začal prorůstat i do
Masaryka
zura, a my si najednou mohli koupit knihy
politiky a justice. Díky některým politikům a
jsou
stále
zakázaných autorů, vidět trezorové filmy a
mocenským hrám, díky zametání kauz pod
aktuální. Demokracie je především o dialočíst svobodné noviny. Mohli jsme veřejně
koberec, díky mnoha korupčním skandágu, o respektu k druhým a jejich názorům,
mluvit o čemkoli, aniž jsme se museli ohlílům, které nikdy nebyly vyšetřeny, v lidech
o věcné poctivé diskusi nad tím, jak spravožet a bát se, jestli mezi námi není nějaký
rostla frustrace a nespokojenost. I díky
vat naši zem. Nenechme se rozdělit na
donašeč. Zmizel všudypřítomný strach. Byli
opoziční smlouvě, kdy se ve jménu rozdělenedůležitých sporech a mluvme spolu. Hlepropouštěni političtí vězni. Po dlouhých
ní moci spojili dva hlavní političtí nepřátelé
dejme věci, které nás spojují, jako je láska
letech zpívali Kryl, Kubišová nebo Matuška,
a ideoví odpůrci, ztratila velká část voličů
k naší malé krásné zemi uprostřed Evropy
začaly koncerty zakázaných kapel. V Praze
důvěru v samotný smysl voleb, smysl polinebo touha po spravedlivé a bezpečné
hráli poprvé Rolling Stones. Z exilu se vratických idejí a politických programů. Od té
společnosti. A hledejme cesty, aby se nám
cela spousta úžasných Čechoslováků, spidoby klesla výrazně nejenom volební účast,
žilo lépe. Máme k tomu ty nejlepší podmínsovatelů, vědců. Mohli jsme poprvé v životě
ale i zájem lidí o politiku a programy stran,
ky. Demokracie má přes svou nedokonavycestovat na západ a s údivem pozorovat
které se dnes leckdy scvrknou do jednodulost nesmírnou a základní výhodu. Chyby a
ten obrovský ekonomický a kulturní rozdíl.
chých populistických marketingových hesel.
nedostatky lze měnit a opravovat, nic není
Prezidentem se stal komunisty zavíraný
Věcná politická diskuze je často překryta
„na věčné časy a nikdy jinak“. Po třiceti
disident a světovými politiky uznávaný drazbytečnými urážkami, vyhrocenými emoceletech máme opravdu velký důvod
matik Václav Havel. V obchodech se pomami, vyvoláváním strachu a také útoky na
k oslavě!
lu začalo objevovat západní zboží. Mohli
samotné pilíře našeho demokratického
jsme svobodně volit. Vracel se komunisty
státu.
Miroslav Balatka, senátor za obvod č. 2 –
ukradený majetek. Mladí lidé mohli začít
Sokolov

Slovo senátora

Informace - granty z městského rozpočtu
Informujeme všechny, kteří by si chtěli požádat o grant (finanční příspěvek) z městského
rozpočtu na určitý projekt , kulturní akce
apod. v 1. čtvrtletí následujícího roku, že žádosti si lze podat pouze do 15.11.2019. Více
informací na tel.: 352 358 131.
INZERCE

Měsíční periodický tisk územního samosprávného celku - NOVOSEDELSKÉ LISTY, adresa redakce: Městský úřad Nové Sedlo, Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo.
Registrace MK ČR E 18170, redakční rada: předseda - Pittel T., dále - Bůžková B., Hányš R., Pešák M., Varga P.
email: redakcnirada@mestonovesedlo.cz,
Uzávěrka je vždy k 20. dni v měsíci.
Neobdrželi jste Novosedelské listy? Kontaktujte nás na tel.: 352 358 106.
Zpracování: Mgr. Pittel Tomáš, tisk: Tiskárna Garmond, s.r.o. Dalovice
Vydává Město Nové Sedlo k 1. dni v měsíci v nákladu 1000 ks. Distribuce ZDARMA.

strana 6

strana 6

INZERCE

Novosedelské listy

Novosedelské listy

říjen 2017

listopad 2019

