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Zdarma

SLOVO Z RADNICE

V době, kdy držíte další číslo Novosedelských listů ve svých rukách,
máme všichni za sebou historicky
první volbu prezidenta republiky.
První volbu, kterou mohli ovlivnit
všichni občané celé země. První
volbu nejvyššího představitele státu,
kterého si zvolili občané naší země
samostatně, bez machinací a zákulisních intrik. Chci Vám všem poděkovat za nebývale vysokou volební
účast, která překročila v 1 kole 50%.
V době, kdy píši tento článek, není
ještě rozhodnuto, neboť do 2 kola
přímé volby hlavy státu postoupili
kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.
Nedokáži tedy popřát novému prezidentovi, vzhledem k brzkému termínu uzávěrky únorového čísla měsíčníku, konkrétně a jmenovitě, což si
myslím by bylo více než vhodné.
Doufám, že nejvyšší reprezentant
naší republiky, zvolený v druhém
kole, bude důstojným představitelem
naší země a přeji tedy, alespoň takto,
novému panu prezidentovi mnoho
zdraví a úspěchů v jeho práci.
Pokud jste sledovali poměrně rozbouřený průběh událostí těsně před
volbou, je až s podivem, že se volby
vůbec uskutečnily. Nepřehledná
situace, vzniklá zřejmě z důvodu

opětovného různého výkladu příslušné legislativy, přesně nasvědčuje
nedobré práci našich legislativců
v obou komorách Parlamentu ČR.
Přepočítávání podpisů kandidátů,
následné odvolávání až k Nejvyššímu soudu je typickým koloritem
naší politické scény posledních let.
Vydávání nepřehledných zákonů,
vyhlášek a nařízení pouze zhoršuje,
již tak napjatou, atmosféru ve společnosti.
Dosti však celorepublikových úvah.
Dovolím si Vás informovat o podstatných změnách v našem městě.
Jak jste již mnozí zaregistrovali, byl
zprovozněn bankomat umístěný
na budově městského úřadu. O této,
dlouho připravované, akci jsem si dovolil podávat informace v minulém
čísle měsíčníku a rovněž tak i na internetové sociální síti. Jsem rád, že
se podařilo dotáhnout celou akci
ke zdárnému konci a věřím, že nová
služba bude pro občany našeho města přínosem. Dne 16. 1. 2013 schválilo
zastupitelstvo města na svém mimořádném zasedání podání žádosti
o dotační titul na první etapu rekonstrukce sídliště. V běhu je mnoho
dalších zajímavých připravovaných
projektů. Poměrně důležitou, avšak
zatím nedoceněnou, přípravnou fází
prohází projekt Agentury pro sociální

začleňování, která působí při úřadu
Vlády ČR. První schůzka již proběhla,
pracovnice přičleněná našemu městu
nás navštívila jak na prvním setkání
v kanceláři starosty, tak i následně
na radě města i zastupitelstvu města.
Otevírají se nám dveře pro využití velice zajímavých projektů, od kterých
si slibuji přínos prostředků městu
na zkvalitnění bezpečnosti občanů
(kamerové systémy), tak i pro zkvalitnění dalších aktivit (výstavba dětských hřišť, oprava školy atd.)
Kompletní agendu převzala místostarostka města Mgr. Bůžková, která je
plně pověřena spoluprácí s Agenturou, přípravou projektů a jejich podávání na příslušná místa. Podotýkám,
že naše město bylo mojí osobou reprezentováno právě na zasedání monitorovacího výboru Agentury přímo
na úřadu Vlády ČR již 30. 11. 2012
a naše město bylo jako jedno ze 3. vybráno z celého Karlovarského kraje!
Byl jsem nesmírně potěšen i pozitivním ohlasem na vystoupení s prezentací aktivit města na zasedání výboru
přímo z úřadu Vlády ČR v Praze. Chci
velice poděkovat ředitelce Denního
centra Žirafa paní Ing. Kunešové
a Mgr. Kacálkové za doprovod, pomoc s odbornou přípravou a pomoc
při představení města. Přeci jenom
na vládu se nejezdí každá den …Nastartovali jsme úplně nový projekt,
který při správném postupu, může
být našemu městu obrovským přínosem. Chce to však plné a odpovědné
nasazení sil, energie a píle.
Agentura bude v našem městě působit do roku 2015. Pracovníci nás
naučí spolupracovat s občanskými
sdruženími (prevence kriminality
a drogové závislosti, Člověk v tísni
a podobně). Připravují se mnohé
akce vedoucí k osvětě nepřehledného
prostředí pro seniory, prevence proti
zadlužování občanů „ výhodnými „
půjčkami. Dohodl jsem se s velitelem

Policie ČR obvodní oddělení Loket
npor. Hejdou na vytvoření Bezpečnostní rady města – kde se budeme
pravidelně setkávat se státní policií,
městskou policií, zástupci našich mateřských škol a základní školy. Chci
prevencí předcházet jakýmkoliv možným rizikům a velmi důkladně se zaměříme na drogy, šikanu, kriminalitu a poškozování městského majetku.
Město pořídilo nový multifunkční
stroj pro údržbu chodníků v zimní
sezóně a sekání trávy v létě. Nahradili jsme dosluhující stroj novým, kdy
nám právě dosluhující dodavatel převzal na protiúčet. Ušetřili jsme takto
několik set tisíc korun. Nový traktůrek je již v zařízení města a brzy začne být používán naší údržbou.
Podařilo se nám nahradit pracovníky veřejné služby, kteří ze dne
na den ukončili svoji činnost náhlým rozhodnutím Nejvyššího soudu
ČR rušícím veřejnou službu. Opět
si neodpustím jadrnou poznámku
o „kvalitě“ naší státní legislativy.
Děkuji všem, kteří dobrovolně vykonávají svoji práci ve veřejné službě
bez ohledu na napadenou legislativu
a zůstali městu věrni. Vždy jsme si zakládali na této činnosti a zvykli jsme
si na to, že město je čisté, uklizené
a upravené. Věřím, že dojde k opětovnému nastartování veřejné služby
a já opět budu moci navštívit krajský
úřad se žádostí o dotační podporu
na její činnost i pro letošní rok.
Blíží se nám ukončení hospodaření
města za uplynulý rok. Budu Vás
informovat o jeho výsledku pravdivě
a co nejrychleji.
Přeji Vám všem únor plný hezkých
zimních radovánek, a i když nám
zima zatím připravuje nejedno překvapení, věřím, že i děti si alespoň
na chvilku užijí sněhu.

VANDALISMUS VE MĚSTĚ

OSOBNOST A UDÁLOST ROKU

SMUTNÁ ZÁLEŽITOST

TJ BANÍK UNION

čtěte na straně 2

čtěte na straně 3

čtěte na straně 6

čtěte na straně 8

Vážení čtenáři,

S úctou Martin Loukota
starosta
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Vandalismus ve městě
Všichni to známe – přijdeme ráno
na místo, kde jsme ještě večer před
tím obdivovali krásné zákoutí plné
květů a uprostřed toho lavičku, přímo vybízející k posezení, a namísto
na oku lahodícím prostředí náš zrak
ulpí na troskách toho, co jsme ještě
včera obdivovali. Je to jakoby vedle
nás uhodil blesk. V té chvíli člověk
zůstává zklamaný, ochromený
a zbavený chuti o cokoli se snažit.
Na mysli mu vytane otázka: „Proč
se mám o něco snažit, věnovat tomu
tolik úsilí a energie, když všechnu
moji práci nakonec během chvilky
někdo zničí?!“ Vandalové prostě řádí
neúnavně a všude. Nejinak je tomu

bohužel i v našem městě. Není to
tak dlouho, kdy bylo podél hlavní
silnice, spojující Nové Sedlo s Chodovem, nenapravitelně zničeno
6 vzrostlých lip. Vysazení jednoho
takového stromu z našich společných peněz přitom stálo město
Nové Sedlo 6 tisíc korun. Činnost
samozvaného „zahradníka“ byla
označena jako trestný čin, ale viníka
se bohužel doposud nepodařilo najít. Od té doby ještě neuplynuly ani
3 roky a už tu máme řádění našeho
vandala-„zahradníka“ znovu. Tentokrát jeho útoku podlehlo 6 vzrostlých sakur ve Sklářské ulici a řádění
nakonec ukončil demolováním výstražné dopravní značky (o případu

jste se mohli dočíst v předchozích
2 vydáních Novosedelských listů).
Toho, kdo má alespoň trochu vztah
k přírodě, to nemůže nechat chladným. Opakovaně si klademe otázku,
kdo to asi může dělat a podrobujeme ho v duchu analýze inteligence.
Jenže tentokrát se náš vandal pěkně
přepočítal. Jeho řádění bylo zaznamenáno na kamerovém systému
a našim příslušníkům městské policie se podařilo viníka identifikovat.
Ten se nakonec k trestnému činu
přiznal a zásluhou neústupného
a nekompromisního stanoviska
vedení města uhradil škodu na stromech v plné výši. Díky tomu mohly
být na místo zničených stromů vysa-

zeny nové ještě před Vánocemi. Teď
bych mohla možná říct konec dobrý, všechno dobré, ale bohužel to
tak není. I když se podařilo stromy
nahradit, není jisté, jestli se všechny
ujmou a dožijí se v pořádku jara,
aby nás mohly těšit záplavou květů
nebo třeba jen příjemným stínem.
Musíme doufat, že ano, a musíme
také doufat v to, že si napříště každý
na podobné prostoduché vybíjení
energie nechá zajít chuť. Nikdo takový si totiž nemůže být jistý, kde
všude již je kamerový systém zaveden a kde všude byly rozmístěny tzv.
„fotopasti“.

Příměstský tábor a jak to
všechno začalo

Sedle nikdy nebyla a také nám bylo
jasné, že s nedůvěrou se můžeme
setkat i u rodičů. Zkusily jsme si
prosadit příměstský tábor o vánočních prázdninách ve dnech 27. – 28.
12. Vyšlo to a záměr byl schválen.
Požádali jsme Město Nové Sedlo
o zapůjčení sálu v restauraci Meteor.
Program příměstského tábora včetně
přihlášky jsme dali do školy. Na poprvé se přihlásilo 16 dětí, což bylo
i nad naše očekávání. První den jsme
zahájili v restauraci Meteor, kde jsme
se navzájem poznávali, hráli různé
hry a vyráběli z papíru, poté jsme šli
na procházku k letišti v Horách. Druhý den jsme jeli na výlet na Boží Dar,
kde jsme si prošli pěkný kus Ježíškovy
cesty a při tom jsme vyplňovali otázky a úkoly u každé Ježíškovy stanice.
Závěr výletu na horách byla jízda
na snowtubingu., který jsme si mohli
dopřát díky panu Manfredu Köppovi
a jiným sportovcům, kteří nám poskytli finanční dar na tuto akci. Patří
jim velký dík. Chtěla bych poděkovat
i dobrovolníkům, kteří se zúčastnili
a hlavně Mirkovi Rubášovi, který byl
naším velkým pomocníkem.
Myslím, že se nám celá akce povedla
a děti byly spokojené. Další příměstský tábor připravujeme na jarní

prázdniny od středy do pátku. Přihlášky budou ve třídách Základní
školy. Schůzka s rodiči, kteří budou
mít zájem své dítě přihlásit je naplá-

nována na 13. 2. 2013 místo a čas
upřesníme.
Za organizační tým
Ing. Renata Kunešová

V srpnu 2012 se do Nového Sedla přestěhovalo Denní centrum Žirafa, které pečuje o děti s těžkým kombinovaným postižením a o děti s autismem.
Služba centra navazuje na Základní
školu v Novém Sedle, kde se zřídila
speciální třída pro děti ze Žirafy. Díky
tomuto propojení Základní škola - třída speciální a Denní centrum Žirafa
jsme si řekli, že vymyslíme nějakou
aktivitu pro děti z běžných tříd již
zmiňované školy. Sama jako matka
vím, že prázdniny pro pracující rodiče jsou velkým otazníkem, kam s dětmi. Napadlo nás, co zkusit příměstský
tábor. S Mgr. Jitkou Kacálkovou jsme
se objednaly na Městském úřadě
a náš záměr jsme předložily. Obě
jsme byly následně pozvány k jednání zastupitelstva, které bylo z počátku tak trochu nedůvěřivé. Bylo nám
jasné, že takováto aktivita v Novém

J. Suchdoláková

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat paní Ing. Renatě Kunešové za zorganizování příměstského tábora, který probíhal v době vánočních prázdnin. Mé
poděkování patří také místostarostce Mgr. Bohumile Bůžkové a Miroslavovi Rubášovi ml. za dohled nad našimi dětmi. Celé dva dny se dětem plně věnovali a za to všem třem patří mé velké díky.
Andrea Vrbeníková
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OSOBNOST A UDÁLOST ROKU 2012
Vážení občané,
stejně, jako jsme v loňském roce přišli s nápadem zavést tradici svatováclavského posvícení, tak i letos
chceme přijít s novými náměty a chystáme pro vás spoustu kulturních a sportovních akcí.
Jednou z tradic, které chceme v našem městě zavést, je vyhlašování osobností roku. Jsme si vědomi toho,
že v našem městě žije řada šikovných občanů, kteří si zaslouží nejen poděkování, ale i ocenění.
Oceněni budou občané města v těchto kategoriích:
- sportovci
- žáci I. a II. stupně ZŠ
- osobnost města
- událost roku.
Sportovce navrhuje vedení sportovního klubu a žáky I. a II. stupně navrhuje vedení Základní školy Nové Sedlo.
Výběr osobnosti města a události roku, bude vážení občané na Vás. Porozhlédněte se ve svém okolí a zamyslete se prosím nad tím, kdo z vašeho pohledu je
pro naše město přínosem a navrhněte, za záslužnou činnost v libovolné oblasti života, tu správnou osobnost. Rovněž tak navrhněte událost, která se vám
v loňském roce nejvíce líbila, případně vás nejvíce pobavila, nebo zviditelnila naše město. Ohodnocení za „Událost roku“ převezme organizátor akce.
Nominace je možné podávat až do 31. 3. 2013. Slavnostní vyhlášení výsledků a ocenění nejlepších, se uskuteční za přítomnosti veřejnosti při tradiční městské
pouti. O termínu budete informování prostřednictvím Novosedelských listů, plakátů, městským rozhlasem a na Faceboku Občané Nového Sedla.
Věcné ceny budou připraveny i pro tři vylosované, kteří doručí své nominace v daném termínu. Nominace je možné podávat na níže uvedeném nominačním lístku do podatelny MěÚ Nové Sedlo a do Městské knihovny Nové Sedlo. Na těchto místech obdržíte i nominační lístky, které vám zaměstnanci úřadu
a knihovny ochotně pomohou vyplnit. Každý občan může podat pouze jeden nominační lístek.
PRO ROK 2012 JSOU VYHLÁŠENY TYTO KATEGORIE:

Sportovec roku 2012 (nominují sportovní kluby)
- Fotbal
- Florbal
mladší přípravka 3 – 6 let
- Volejbal
mladší přípravka 7 – 10 let
- Nohejbal
mladší žáci
- Paintball
starší žáci
- Šachy
dorost
- Stolní tenis
muži A
muži B
starší páni

Žák/žákyně roku 2012 (nominuje ZŠ)
- I. stupeň				
studijní výsledky				
sportovní výsledky				

Osobnost města roku 2012 (nominují občané města)		

Událost roku 2012 (nominují občané města)

II. stupeň
studijní výsledky
sportovní výsledky

NOMINAČNÍ LÍSTEK - ROK 2012
Kategorie UDÁLOST ROKU 2012:...................................................................................................................................................................................................

Kategorie OSOBNOST MĚSTA ROKU 2012:...................................................................................................................................................................................

Důvod nominace:..............................................................................................................................................................................................................................

Nominuje:..........................................................................................................................................................................................................................................
jméno a příjmení, bydliště,
..........................................................................................................................................................................................................................................
tel. nebo e-mail
Ivana Papežová, tajemnice MěÚ
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ZAJÍMAVÉ POZNÁMKY K LÉČBĚ A DIETĚ DM 2. TYPU
Potraviny označené jako light mohou být vhodné pro obézní vzhledem
ke snížení energetického obsahu.
Potraviny označené jako dia bývají slazeny náhradními sladidly, ale
obsah energie nemusí být omezen,
jelikož bývá zachován nebo i zvýšen
obsah tuků. Nemusí tedy být vhodné
pro obézní a nejsou vhodné ani pro obézní diabetiky 2. typu.

lin. V této oblasti jsou nejpřesvědčivější výsledky Nurses’ Health Study = vyšší
příjem ořechů snižuje výskyt cukrovky 2. typu až o třetinu.
Další diskutovanou otázkou je příjem kávy = studie ukázaly, že riziko
diabetu 2. typu snižují i 3 šálky kávy denně.

Při redukci hmotnosti však často musíme přistoupit až k dietám pod 4 000 kJ/den
a kolem 100 g sacharidů na den. Pro rychlý výpočet přijatého množství cukru a energie jsou u diabetiků vhodné tzv. výměnné jednotky, resp. jejich tabulky.

Incidence diabetu významně závisela na příjmu alkoholu a byla
nejnižší ve skupině mírných konzumentů alkoholu.

Dnes se snažíme o tzv. mírný hmotnostní úbytek (5–10 % hmotnosti), který má největší dopad na snížení t metabolických komplikací obezity a zároveň je pro každého pacienta reálný.
Nejvíce bývá v této souvislosti citována studie Williamsonova. Sledoval
43 000 amerických žen, které nikdy nekouřily. Během 12 let hodnotil výskyt některých onemocnění (včetně nádorů) v závislosti na úbytku hmotnosti.

Schulzem byl prokázán negativní vliv tzv. sekundárně zpracovaného
masa (uzeniny, paštiky, sekaná, hamburgery). Sledoval 90 000 pacientů a zjistil,
že pacienti, kteří jedli sekundárně zpracované maso 5x týdně, měli 2x vyšší výskyt
cukrovky 2. typu než ti, kteří takto továrně zpracované maso jedli 1x týdně.

HROZÍ VÁM DIABETES 2.TYPU? SPOČÍTEJTE SI RIZIKO!
Výpočet rizika diabetu je kvantifikovatelný a byl zaveden tzv.
diabetes risk score.
Pro výpočet rizika byl sledován 10 let populační vzorek cca 5 000 osob ve věku
35–64 let. Skóre může nabývat maximální hodnoty 20 a za rizikovou
pro vznik diabetu se považuje hodnota 9 více. U pacientů se skóre 0–3
se vyvine cukrovka jen u několika desetin procenta. Při skóre 4–8 dostane diabetes 1–2 % populace, při skóre 9–12 dostane diabetes 2–10 % osob, při skóre 13–20
dostane cukrovku do 10 let kolem 20–30 % osob.

Snížení rizik po redukci hmotnosti podle Williamsona
DM 2. typ
Nádory všechny
Nádory související s obezitou
Celková mortalita

Redukce do 9 kg
- 43 %
- 39 %
- 50 %
- 20 %

Redukce nad 9 kg
- 35 %
- 32 %
- 40 %
- 20 %

Tzv. mírná redukce hmotnosti může tedy snižovat výskyt diabetu
o polovinu. Dalším jejím efektem je snížení výskytu nádorových onemocnění.
Příjem cukru nehraje ve vzniku diabetu žádnou roli. Psychologicky
jsou tyto výsledky zajímavé. Prakticky každý pacient totiž při vzniku cukrovky sám
od sebe sděluje, že se cukry nepřejídá a že neví, proč dostal cukrovku. Veřejnost tedy
spojuje vznik cukrovky s nadměrným příjmem cukru. V edukaci veřejnosti existují
rezervy a je třeba přesvědčit ji o vztahu cukrovky především k obezitě.
Příjem obilné vlákniny snižuje výskyt cukrovky až o 60 %. Celozrnnost
ale nemá na prevenci cukrovky žádný vliv. Celozrnné potraviny mají navíc nevhodně
vysoký glykemický index. Velmi zajímavé jsou studie zabývající se příjmem vlašských
ořechů ve vztahu k diabetu. Ořechy obsahují více polynenasycených mastných kyse-

NOVINKY ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
Kulturní akce

Výlet do Karlových Varů
Do předvánočních Karlových Varů
vyjeli poslední školní den žáci druhého stupně. Zde si prohlédli vánočně vyzdobené lázeňské město, nakoupili poslední dárečky a příjemně
strávili předvánoční dobu.
Do Karlových Varů však stejní žáci
zamířili i 4. ledna, neboť tentokrát navštívili karlovarskou Galerii
a zhlédli výstavu věnovanou tvorbě známého malíře Josefa Lady.

Zaměstnankyně galerie pro žáky
připravily zajímavé pracovní listy,
které žákům tuto výstavu přiblížily.
Tato vzdělávací akce se žákům i jejich doprovodu líbila.
Soutěže
Dne 10. ledna proběhlo v Chodově
okrskové kolo ve florbalu pro žáky
1. stupně. Naši školu reprezentovali
žáci i žákyně – obě družstva obsadila
nepostupová 3. místa. Dětem i doprovodu děkujeme za reprezentaci školy.

SKÓRE RIZIKA DIABETU 2. TYPU
Charakteristika pacienta
Počet bodů
Věk 45–54
2
Věk 55–64
3
BMI 25–30
1
BMI nad 30
3
Obvod pasu: muži 94–102 cm, ženy 80–88 cm
3
Obvod pasu: muži nad 102 cm, ženy nad 88 cm
4
Farmakoterapie pro hypertenzi
2
Hyperglykémie v anamnéze
5
Fyzická aktivita méně než 4 hodiny týdně
2
Méně než každodenní příjem ovoce a zeleniny
1

Maximální hodnota 20, výrazné riziko 13 a více, mírné 9–12.

MUDr. Vít Baloun
ordinace praktického lékaře a internisty
Nové Sedlo-Masarykova 456 a Chodov-Poliklinika

www.ordinace-baloun.cz, telefon ordinace 777 486 014
Registrace v naší ordinaci je možná.
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

Šachy v MŠ
Od listopadu 2012 přichází pravidelně 1x týdně do naší školky pan
Mgr. Stanislav Srba, aby seznámil
děti v předškolní třídě se základy
hry šachy. Tato hra nejen, že rozvíjí
dětské myšlení, ale od jednotlivých
hráčů vyžaduje vlastní nápady,
dobrou vyjadřovací schopnost,
podněcuje jejich fantazii a rozvíjí
představivost. Zábavnou a veselou
formou dává pan Srba dětem podnět k intenzivní účasti, přemýšlení
a koncentraci pro plnění jednotlivých úkolů. Většina z nich je aktivní
a společné hry je baví. V případě zájmu, mohou tyto děti v šachách pokračovat i na ZŠ, kde pan Srba vede
zájmový kroužek. V období adventu
přinesl každému dítěti dárek – domácí upečené perníčky. Děkujeme
Vánoční besídka v mateřské
škole.

Vánoční besídku v mateřské škole 8. 12. 2012 jsme strávili s dětmi
u rozsvícení stromku s očekávanou
vánoční nadílkou nových hraček.
Děti recitovaly, zpívaly a tančily,
pochutnávaly si na vánočním pečivu a sladkostech. Chtěli bychom
poděkovat rodičům dětí z malé třídy, kteří přinesli dětem na vánoční
stůl ochutnat domácí cukroví. Dále
děkujeme manželům Oreškovým
a Deákovým, kteří přinesli všem dětem pod stromeček drobné dárečky, paní Lucii Švamberkové, která

během celého podzimu zásobovala
děti naší MŠ doplňkem stravy –
multivitaminem Vibovit a paní Lucii Horvátové, která nosí pomůcky
pro výtvarnou výchovu.
17. 12. 2012 proběhla v knihovně vánoční beseda.
Spolupráce se sportovci
Chtěli bychom touto cestou poděkovat sportovcům, kteří nám darovali
dva počítače a tiskárnu včetně příslušenství. Tato ITC technika bude

sloužit k přípravě učitelek na pracovní činnost. Děkujeme

PODĚKOVÁNÍ
paní učitelce Mgr. Hájkové za předvánoční besídku, za dárky, které u ní pod stromečkem nechal Ježíšek pro celou třídu a hlavně za její skvělý přístup k žákům, díky němuž se děti do školy těší a mají k ní obrovskou důvěru, což se odráží nejen na jejich
znalostech a dovednostech.
rodiče žáků 1. A

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI BLAHOPŘEJE
Při příležitosti Vašeho životního jubilea Vám do dalších let pevné zdraví a dobrou pohodu přeje Městský úřad Nové Sedlo a Sbor pro občanské záležitosti.
60 let
Klapilová Justina
Tvrz Vladimír
Palečková Hana
65 let
Andresík Pavel
70 let
Dvořáček Jindřich
75 let
Pőplová Gerlinda
Vlček Václav
Vlček Vojtěch

76 let
Dušková Anna
Drabíková Božena
77 let
Vejříková Helena
80 let
Rubáš Štefan
83 let
Schwarzová Helena
85 let
Maťovka Štefan

89 let
Králová Marie
91 let
Honsová Marta
92 let
Gebauerová Anna
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Smutná záležitost
Vždycky když nás opustí milovaný člověk, přítel nebo třeba jen známý, ovládne nás smutek. Jistě mi dáte všichni za pravdu, že nejhůře tyto odchody snášíme
před Vánocemi. Každý, koho taková smutná událost zasáhla, pomýšlí na to, že už Vánoce nebudou nikdy jako dřív, že už je snad ani nebude moct nikdy
slavit. Otřepaná, leč pravdivá fráze, že čas všechno zahojí, vůbec nepomáhá a nejraději byste takového mentora poslali až tam… někam do háje. Proto jen
stěží chápeme situaci, kdy dojde k úmrtí člověka a jeho rodina nejen že netruchlí ale vlastně ji to ani nezajímá. Proč se o tom zmiňuji? Protože se takový
případ stal u nás ve městě. V Oáze v Loučkách zemřela 17. 12. 2012 osoba, není vůbec důležité, jak se jmenovala, kolik jí bylo let a podobně, jen doplním, že
se jednalo o člověka nemocného, odkázaného na pomoc druhých, je jak zřejmé z tohoto, že byl umístěn v Oáze. Nejdůležitější je, že to byl člověk, a byť neměl
děti ani manžela, měl sourozence a další příbuzné. Rodina však s událostí nechce mít nic společného a úmrtí vzala sice na vědomí, ale jinak je jim to zřejmě
lhostejné. Samozřejmě, že se město postará o důstojné pohřbení, ale ani o to tolik nejde. JDE ČISTĚ O LIDSKÝ PŘÍSTUP, O SOUCIT A SMYSL PRO POVINNOST.
KDE JINDE HO HLEDAT, KDYŽ NE U NEJBLIŽŠÍCH V RODINĚ? A tak to tolikrát zdůrazňované, že svět je dost krutý, tak buďme na sebe hodní alespoň my,
dostává v tomto světle a na prahu nového roku hlubší smysl.
Jitka Suchdoláková
Výstava amatérských fotografií občanů Nového Sedla
Občanské sdružení Nový kurz pořádá „Výstavu amatérských fotografií občanů Nového Sedla“, které budou od 1. března 2013 po celý
měsíc vystaveny v átriu Městského úřadu Nové Sedlo.
Témata:
1. Příroda světa, 2. Příroda naší vlasti, 3. Dospělý člověk, 4. Človíček – dítě
Odevzdání fotografií o velikosti A5,A4,A3 se svým jménem, adresou a tel. kontaktem můžete dát v obálce do podatelny nebo zaslat poštou na jméno p. Milana
Baumana po celý měsíc únor 2013.
Každá fotografie dostane své číslo a vy, všichni občané Nového Sedla a okolí, můžete do sešitu napsat, jaké číslo fotografie z každého souboru se Vám líbí
a které byste dali svůj hlas. Přijdete jen na úřad do átria, prohlídnete si fotografie a do sešitu napíšete číslo/a fotografie/í. Výbor o. s. 1. 4. 2013 vyhodnotí
a výherce odmění dne 3. 4. 2013 věcnými cenami. Vše bude postupně zveřejněno v měsíčníku.
Ing. Věra Baumanová
Anketa v knihovně

Dě, zastavte se v knihovně
v pondělí 11. 2.
a ve středu 13. 2.
od 1300 do 1630 hodin,

Děti se aktivně zapojují do akce „Anketa SUK 2012“, kterou vyhlásila Pedagogická knihovna J. A. Komenského. Čtenáři dávají hlas
nejlepší knize, která byla vydaná v roce 2012. Odpovídají také
i na dobrovolnou otázku, kterou literární postavu mají nejraději.
Vědí totiž, že soutěží o 3 knihy.

budeme vyrábět
dárek k sv. Valentýnu
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Městská knihovna Hodonín
vyhlašuje

literární soutěž

„Dopis z Velké Moravy“
a výtvarnou soutěž

„Moje abeceda“
Harmonogram soutěže: únor 2013 — vyhlášení soutěže
květen 2013 — ukončení přijímání soutěžních prací do 31. 5. 2013
listopad 2013 — zahájení výstavy soutěžních děl a slavnostní vyhlášení výsledků
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN MK ČR
v rámci dotace KNIHOVNY 21. STOLETÍ
Literární soutěž „Dopis z Velké Moravy“
Dopis kamarádovi/kamarádce na Velkou Moravu (5. – 6. třída ZŠ)
Zkus srovnat svůj život a život kamaráda, kterého si vymyslíš a dáš mu třeba i jméno, žijícího
v době Velké Moravy. Napiš mu dopis - jak si hraješ, kde bydlíš A jak to asi vypadá u nich?
Chodíte oba do školy? Zajímá vás, jak žily děti tehdy a teď?
Výtvarná soutěž“ Moje abeceda“
Výtvarné ztvárnění abecedy (i jednotlivých písmen) dle vlastní fantazie

Více se dozvíte v knihovně!
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BU

TJ se z ekonomických
důvodů a s neustálým
problémem při vybírání členských příspěvků
rozhodla pro tento krok:
počátkem roku 2013 se
tyto příspěvky budou
vybírat ve dvou etapách.
Za jarní část sezony musí
být zaplaceny nejpozději do konce února a za
podzimní část do konce
srpna! Výše příspěvků je věkově rozdílná a o její výši jsou informováni všichni trenéři a
vedoucí mužstev. V případě nezaplacení se provinivší nezúčastní akcí reprezentující TJ!
Případné dotazy budou zodpovězeny každé pondělí od 16:30 hodin na hřišti v Novém
Sedle, kdy zasedá VV TJ.
Děkujeme za pochopení.

A muži zbrojí na jaro
Je to tu! Všemi fotbalisty tolik neoblíbená zimní příprava začala již
i novosedelským hráčům. Necelé
dva měsíce, zaměřené především
na nabírání fyzické kondice, které
uzavře soustředění ve Skalné, by
mohly být významným faktorem
v jarních bojích o záchranu. Síly,
nashromážděné v zimním období,
budou rozhodovat převážně v samém závěru sezóny.
Po více jak měsíčním vánočním odpočinku se Sedláci sešli na tréninku opět 7. ledna. Tým zůstal téměř
pohromadě. Jedinou, avšak výraznou změnou, je odchod Romana
Hányše, který se vydal prokázat
své kvality do německých fotbalových vod. Okamžitou náhradu
ale našli trenéři Stanislav Suchý
a Tomáš Hejl v podání kreativního, rychlonohého, třetí nejvyšší
českou ligou otřískaného středo-

polaře (ex - 1. FC Karlovy Vary,
FK Baník Sokolov) Dominika Vu,
který přichází na hostování z Nové
Role. Do přípravy se nadále také
připojili dorostenci David Patera,
Jakub Rosenberg, po zraněních
navrátivší Lukáš Macák s Petrem
Schildbachem a v neposlední řadě
i Miroslav Rubáš, který na podzim
absentoval z osobních důvodů.
A tým se v rámci příprav na druhou
polovinu krajského přeboru pro
ročník 2012/2013 účastní v termínu od 19. 1. do 19. 3. zimního turnaje v Ostrově. Zde se postupně setká s Kláštercem nad Ohří, Starou
Rolí, Lokomotivou Karlovy Vary,
Olympií Hroznětín, karlovarským
dorostem 1. FC U19 a Novou Rolí.
V mezikole pak ve středu 13. února
odcestuje na pětidenní soustředění
do Skalné, kde sehraje přátelské
utkání s místním FK, účastníkem
1. A třídy. První mistrovské utkání
roku 2013 je na programu 16. března, kdy muži v domácím prostředí
vyzvou Jiskru Aš.
Seznam hráčů účastnících se zimní
přípravy:
Brankáři: Pelech, Rychna R.
Obránci: Müller, Kubelka, Koudele,

Vostrý, Vican, Metlička,
Šebl, Patera Záložníci:
Karásek, Kovařík, Vu,
Werner, Macák, Petřík,
Rubáš, Schildbach M.,
Schildbach P.
Útočníci: Rychna B., Sattler, Škarda, Rosenberg
Mladíkům se podzim vydařil
Nejen A muži se starali o dobré jméno fotbalu v Novém Sedle. Úspěšně
jej reprezentovali i místní mladé
nadějné tváře. A to ve všech věkových kategoriích.
Dorostenci po postupu do nejvyšší
soutěže v kraji pokračovali v nastoleném pořádku a vyhrávali jedno
utkání po druhém. Nad jejich síly byli
pouze dva soupeři - jedenáctka chebského FC (1:6) a Mariánskolázeňská
Viktoria (2:5), s níž se v závěrečném
kolem utkali v souboji o první místo.
Mladíci tedy přezimovali na pěkném
2. místě se ztrátou 6 bodů právě
na vedoucí Viktorii. Oporami mužstva byli jednoznačně kapitán Bedřich Rychna, Eduard Lakatoš, Jakub
Vostrý a brankář Radek Rychna.
Všechno hráči nastupující již v krajském přeboru mezi dospělými.
Žáci ve své soutěži vystoupali ješ-

tě výše, až na stupínek nejvyšší.
Po celou dobu okresní přebor jednoznačně opanovali, vyhráli všech
12 zápasů s úctyhodnými 114 vstřelenými a pouhými 7 inkasovanými
brankami! Na čele tabulky si vytvořili šestibodový náskok před dotírající Lomnicí. Za zmínku stojí především střelecké duo Daniel Farkaš
a Leoš Vítek, kteří se dohromady
postarali o 57 branek (35 + 22).
Zahanbit se nenechala ani mladší
přípravka. Fotbalisté, kteří teprve poznávají pravé kouzlo tohoto
sportu, skončili na každém ze čtyř
turnajů druzí, přičemž vždy nestačili pouze na vrstevníky Dolního
Rychnova. Vědět o svém střeleckém
instinktu dali v již tak mladém
věku potomci bývalých novosedelských plejerů Antonín Petřík ml.,
Dominik Rubáš a Matěj Gvizd.
Je dobré vědět, že zdejší fotbal je
momentálně na správné cestě a že
vše, co bylo za poslední rok v areálu TJ BU vybudováno, nebylo zbytečné. Doufejme jen, že všechna
družstva budou v dosavadních výsledcích pokračovat a dále tak dělat
čest městu.
Robert Sattler

Formát

Rozměry v mm

Černobíle 3 Kč/cm2

Barevně 5 Kč/cm2

A4

210x297

1 871 Kč

13 119 Kč

A5

148x210

932 Kč

1 544 Kč

Za obsah, formulaci a původnost příspěvků ručí autor. Uzávěrka příspěvků je k 15. dni v měsíci.

A6

105x148

466 Kč

777 Kč

Registrace MK ČR E 18170 Zdarma! Vyšlo v nákladu 1000 kusů

A7

74x105

233 Kč

389 Kč

A8

52x74

115 Kč

192 Kč

VYDÁVÁ
Město Nové Sedlo, Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo, www.mestonovesedlo.cz
Novosedelskelisty@email.cz Redakční rada: Mgr. Bůžková, Petrusová, Pittel, Korbel.

Tisk: Gaven s.r.o., Nám. Přáteství 1518/2, 102 00 Praha 10

ceny jsou včetně DPH

