ZDARMA
květen 2009
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás nejprve srdečně pozdravil na našich
stránkách Novosedelských listů. Než budu hovořit
k dalšímu tématu rozvoje města, rád bych touto cestou
poděkoval všem účastníkům sobotní brigády. Bohužel,
dlouhodobě plánovaná akce, mi nedovolila se této brigády zúčastnit, pro jinou neodkladnou akci, jejíž termín byl
projednán daleko později. I přesto bych chtěl povznést
nade vše s jakým nasazením, i přes nepřízeň počasí,
se početné zástupy obyvatel našeho města této akce zúčastnili. V době, kdy udělat něco navíc bez jakékoli odměny jen za poděkování a stisknutí ruky, je obdivuhodné.
Vaším přičiněním, a jsem o tom skálopevně přesvědčen,
jste vykonali pořádný kus práce, kterým jste poukázali
na chování některých našich občanů a jasně jste demonstrovali jak se chovají k vlastnímu prostředí a zázemí
„vlastního domova“.
Dále bych rád poděkoval všem organizátorům, a za město Nové Sedlo především paní místostarostce Kristě Kulhanové a našemu zaměstnanci a předsedovi občanského
sdružení „Nový kurz“, s kterým město úzce spolupracuje,
panu Milanovi Baumanovi. Vám všem upřímný dík!
A nyní bych se rád, vzhledem k důležitosti celého záměru, malou chvíli věnoval dopravně technickým stavbám,
které město Nové Sedlo plánuje realizovat nebo je již
v současnosti realizuje.
Nejprve bych se rád zmínil o již probíhající výstavbě
II. etapy rekonstrukce a revitalizace silnice II./209 a novosedelského náměstíčka. Vzhledem k opakujícím se dotazům ze strany občanů, bych rád k popisu celé akce řekl
toliko: celá rekonstrukce krajské komunikace, kam silnice
II/209 patří, je realizovaná v součinnosti s výstavbou silničního přivaděče k rychlostní komunikaci R6. Vzhledem
ke studii zátěže, která byla provedená, musí dojít i ke
zvýšení celkové bezpečnosti komunikace a komunikací
navazujících, kam patří i chodníky a tudíž i chodci - naši
občané. Celková stavba je koncipována a realizována

podle platných evropských norem tj.: příslušná šíře jednoho silničního pruhu či chodníků a v neposlední řadě středových ostrůvků.
V oblasti u křižovatky nádraží dojde k napřímení jednotlivých úhlů a posunutí příjezdové komunikace k samotné
budově Novosedelského nádraží k bývalé budově „studia
VENUS“. Celá křižovatka bude pravoúhlá a ostatní komunikace budou na sebe plynule navazovat.
Další zajímavostí celé stavby je napřímení nové části
komunikace a tím i průjezdu ve směru na Chodov
v lokalitě Chranišov – průmyslová zóna. Celá komunikace se přes kruhový objezd mírně stočí ke kolejišti Novosedelského nádraží a v místech, kde je v současnosti
bývalý násep úzkorozchodné důlní železnice, vyústí
v místech stávající autobusové zastávky Chranišov –
Chodov. Stávající komunikace se stane místní komunikací. Pro upřesnění se bude jednat o stávající chranišovské
esíčko do Nového Sedla.
Po této části výstavby dojde k rekonstrukci asfaltového
povrchu komunikace Chranišov – Chodov, od autobusové
zastávky včetně přilehlých chodníků. Chodníky, především levý ve směru do Chodova, bude propojen
na železničním nadjezdu s nově vybudovaným chodovským chodníkem. Tak dojde ke kompaktnímu propojení
pěších komunikací s nákupními centry a občanskými
službami, které město Chodov zajišťuje.
Celkové náklady, které budou použity na této akci, jsou
stanoveny ve výši 24.000.000,--Kč vč. DPH. Náklady
a podíl města Nové Sedlo je ve výši 7,5% z celkové hodnoty díla tj. 1.900.000,--Kč. Finanční prostředky jsou rozděleny mezi Karlovarský kraj a město Nové Sedlo
s přispěním fondů Evropské unie.
Děkuji Vám za pozornost a příště zase na shledanou.
Ing. David C e r v a n, Ph.D.
starosta města

Zprávy o činnosti Rady města Nové Sedlo:
V měsíci dubnu 2009 rada města zasedala 2x, a to
dne 8.4. a 22.4.2009. Dne 8.4.2009 rada města projednala
Zprávu o tvorbě životního prostředí ve městě, zprávu
Stav na úseku vodního hospodářství ve městě, Zprávu
o bytové politice ve městě a v bodě různé – prodej a pronájem pozemků, zřízení věcného břemene, vybudování
kanalizační přípojky, připomínky nájemníků k pronájmu
bytu, zřízení předzahrádky v restauraci Meteor, výměnu

plynových sporáků, výměna okna, přidělení bytů atd.
Dne 22.4.2009 rada města projednala zprávu Zhodnocení
stavu komunikací a chodníků po zimním období, v bodě
různé pronájem pozemků, prodej pozemku, přidělení popisného čísla, zřízení věcného břemene atd..
Ing. Baumanová Věra, tajemnice úřadu

KVĚTEN 2009

STRANA 2
Upozornění pro občany
Od 1. 5. 2009 stanovuji úřední dny na Městském úřadě v Novém Sedle takto:
pondělí a středa 8.00-11.30 12.30-17.00 hodin
úterý a čtvrtek
8.00-11.30 12.30-15.00 hodin
(polední přestávka od 11.30 do 12.30 hodin)
pátek
administrativa

Mimo úřední dny (pátek) lze se v případě důležitosti po telefonickém objednání domluvit u každé odpovědné pracovnice úřadu zvlášť.
Ing. Baumanová Věra, tajemnice úřadu

Informace pro občany
Osobní setkání či konzultace se starostou města je možné dohodnout kdykoliv po telefonu nebo osobně
u tajemnice úřadu Ing. Baumanové, tel. 352 358 116 nebo
přímo na telefonu starosty města: 736 634 535.
Zdůvodnění:
Jelikož z funkce starosty města vyplývají i další povinnosti v orgánech vyšších územně samosprávných celků,
tj. Karlovarského kraje, Mikroregionu Východ, MAS So-

kolovsko, Sokolovská vodárenská, s.r.o., Hospodářská
a sociální rada Sokolovska, atd. se může stát, že i v úřední
dny může být vyvoláno jednání , kde je účast starosty
povinná. Proto touto cestou nabízíme alternativu nad rámec úředních hodin.
Ing. Baumanová Věra, tajemnice úřadu

Základní škola informuje
Soutěže
Minifotbal – krajské kolo
Vynikajícího výsledku dosáhly naše zdatné fotbalistky
z prvního stupně.
V Mariánských Lázních v tvrdém souboji vybojovaly
2.místo.
Je to vynikající výsledek, který svědčí o tom, že ani dívkám není klukovský sport cizí.
A kdo se o toto pěkné umístění zasloužil? Anička Přibylová, Nikola Nemčeková, Terezie Mihoková, Terezie Zbuzková, Jiřina Horňáková a Natálka Rojtová. Lví podíl
na dívčím úspěchu má i jejich trenérka paní učitelka Eva
Machulková.
K úspěchu všem gratulujeme!
Nestlé-basket cup
Sportovci 6. a 7.ročníku se utkali v okrese v soutěži Nestlé-basket cup.
Chlapci ve složení M. Mňatinoha, R. Rychna, L. Konečný, R. Mařík, Lukáš Vítek, O. Žiška
A L.Chvapil vybojovali 4.místo.
Dívky ve složení B. Pešáková, V. Krautzbergerová,
N. Adamcová, L. Pojarová, A. Hiclová a M. Kovácsová
obsadily 2. místo v okrese, postoupily do krajského kola
a umístily se na 5. místě.
Vybíjená-dívky
Dne 16.4. se dívky 1.stupně utkaly v okresním kole
ve vybíjené, do kterého postoupily z okrskového kola
v Chodově.A jak dopadly? Samozřejmě všechny soupeřky porazily a z vynikajícího 1.místa postoupily do krajského kola, které se uskuteční 24. 4.

O výborný výsledek se zasloužila tato děvčata: A. Přibylová, N. Nemčeková, V. Adamcová, T. Zbuzková, T. Mihoková, G. Gergelyová, J. Horňáková, K. Bílková,
K. Kaniová, K. Dostálová a N. Rojtová.
Děvčatům i jejich trenérce patří poděkování a v kraji přejeme, co nejvyšší umístění.
Hlídka mladých zdravotníků
Dne 15. 4. se v sokolovském DDM uskutečnilo okresní
kolo Hlídek mladých zdravotníků. A protože v tomto oboru máme rovněž zdatné žáky, obsadili naši mladí zdravotníci v tvrdé konkurenci 1.místo a v květnu budou bojovat
v Klatovech o postup do celorepublikového kola. Zásluhu
na výborném umístění mají: K. Dostálová, K. Kaniová,
N. Nemčeková, K. Bílková a T. Demeter.
Velkou zásluhu na tomto umístění má však paní učitelka
Brigita Möcklová, která s dětmi všechno potřebné nacvičila.
V kraji budeme našim zdravotníkům držet palce.
Kultura
Divadelní představení
Žáci 1. a 2.ročníku zhlédli v Městském domě Meteor divadelní představení v podání Loutkového divadla Špalíček v Chebu. Pohádka Kouzelná galoše se dětem moc
líbila.
Druhé divadelní představení, opět pro naše nejmenší, navštívili žáci dne 16. dubna.Tentokrát se pobavili u pohádky O Růžence, v podání divadla Kapsa z Andělské Hory.I tato pohádka se dětem moc a moc líbila.
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STRANA 3
Společenská kronika

Z pralesa městský park
Písní pana Svěráka a Uhlíře „Dělání, dělání“,
netradičně svolávalo občanské sdružení Nové
Sedlo - Nový kurz, o.s. občany Nového Sedla
na pracovní dopoledne, které se konalo
dne 18. 4. 2009.
Toto sdružení také iniciovalo obnovu prostranství mezi bývalou správní budovou sklárny a drážním tělesem vlečky. Tímto
pracovním počinem by občanské sdružení chtělo, aby za přispění města a sponzorů vznikl nový městský park, který by sloužil
všem lidem města. Převážně se očekává, že prostor parku budou
využívat maminky s dětmi a seniory k odpočinku a procházkám. Za tímto účelem zde budou umístěny lavičky a pro děti
dětský koutek.
Pracovní dopoledne se tak stalo příležitostí pro občany a organizace, aby se podíleli na dobré věci. Byla příjemná vysoká
účast novosedelských hasičů, neboť tato organizace má zdravé
jádro a chce pro město něco udělat. Zúčastnili se také sportovci,
převážně volejbalisté v čele s panem Helmichem.
Milým překvapením byla i hojná účast občanů, téměř 60 lidí,
mezi kterými byli i představitelé města, a to místostarostka paní
Krista Kulhanová, radní Mgr. Stanislav Srba, zastupitelé Láďa
Rupert, Oldřiška Kohoutová, a Zdeněk Pojar. Tomu se říká – jít
příkladem. Po práci se všichni občerstvili pivkem a opečeným
špekáčkem. K dispozici byl i grog a káva. Velkou měrou se
na městském parku podílí zařízení města s veřejnou službou
za maximální podpory města. Nevíme, kdy dostane městský
park podobu skutečné oázy klidu, ale občanské sdružení by
chtělo, aby tomu bylo do konce roku 2009.
A další akcí – hurá na park ve staré části města u bývalého
kina a hřiště v Loučkách!!! V příštím roce na jaře plánuje občanské sdružení Jalový Dvůr a Chranišov.
Tímto občanské sdružení chce zároveň poděkovat všem občanům a organizacím, které se podíleli a podílejí na rekonstrukci
městského parku, že se sjednotili k dobrému dílu a ve finále
vytvořili příjemnou atmosféru.
za občanské sdružení Milan Bauman
P.S. akci můžete vidět na stránkách města

Kulturní akce
5. 6. 2009
Společenský večer pro seniory
začátek: 19,00 hod.
Městský dům Meteor
vstup zdarma

♦ 65 let

Zettl Rudolf
Sihelský Josef
Veseleňáková Věra

♦ 70 let

Hloušková Markéta
Bauer Josef

♦ 75 let

Kafková Jaroslava
Brizgalová Helena

♦ 78 let

Záveská Edeltraud
Škvárová Anna

♦ 79 let

Jirásek Miloslav

♦ 81 let

Radimerská Jolana

♦ 82 let

Špilerová Irma

♦ 83 let

Hauerová Eliška

♦ 87 let

Kovaříková Božena

♦ 93 let

Bräutigamová Hildegard

Při příležitosti Vašeho životního jubilea Vám
do dalších let pevné zdraví a dobrou pohodu, přeje
Městský úřad Nové Sedlo a Sbor pro občanské záležitosti.

Citát na tento měsíc:
Stále budeš narážet na někoho,
kdo Tě bude kritizovat,
neztrácej ale víru
a věnuj pozornost tomu,
čemu budeš věřit dvakrát tolik.
(Nietsche)

Ohlasy občanů
Naše redakce mohla až nyní zařadit příspěvek paní
PhDr. Kubů, která se takto chce vyjádřit k přednášce
s besedou, která se uskutečnila dne 27. ledna 2009
v zasedací síni MěÚ Nové Sedlo. Přednášejícím byl
MUDr. M. Kučera.
„Kdo nepřišel, může jen litovat, neboť přednáška byla
velice zajímavá. Nebo snad od návštěvy odrazovalo
to neznámé slovo“mitochondriální“? Zbytečně. Pan doktor Kučera vše vysvětlil, a to i za pomoci promítaných
textů a grafů. Přednáška pak úplně přešla do velice živé

besedy, takže se její původně plánovaná hodinová délka
protáhla až téměř na dvě a půl hodiny. Přátelské ovzduší
umocnilo i malé občerstvení. Inu při kávě, čaji či kapučínu
se to velice příjemně beseduje… Nakonec vše skončilo
vyžádaným slibem, že pan doktor Kučera brzy na svou
přednášku naváže dalším výkladem. Děkujeme a těšíme
se! Poděkování patří i občanskému sdružení Nový kurz,
o.s. Nové Sedlo, které za vedení pana předsedy M. Baumana vše připravilo“.
Ph.Dr.Libuše Kubů
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Povídání s rybáři a o rybářích
Tichý blázni. Takto posměšně oslovujeme rybáře, kteří
hodiny a hodiny vysedávají na březích všech vodních toků a trpělivě čekají, že zrovna na jejich háček zabere mlsný kapřík nebo jiná ryba, která neodolala chutným návnadám servírované rybářem. Příprava různých těstíček je
alchymie, která mnohdy podléhá přísnému utajení. Dá se
lovit cokoliv a jakkoliv. Je to sport i vášeň, která přináší
na jedné straně ten správný adrenalin a na druhé straně
hemeroidy. Kvalitně vybavený rybář je ověšen drahými
pomůckami k lovu tak důležitými, že někdy připomíná
vojáka K - FOR těsně před důležitou misí, ale vývoj jde
dopředu i v tomto sportu. Přesto okem laika však mohu
říci, že lov ryb na rybářský prut je nejméně zákeřným
způsob jak připravit zvíře o svobodu či život. Rybář až
do poslední chvíle rybu nevidí a dává jí tak šanci se zachránit. Záleží pouze na obratnosti a lstivosti obou stran,
rybáře a ryby. A co rybáři našeho českého rybářského
svazu?
Dne 28. 3. 2009 proběhla výroční členská schůze Místní
organizace Českého rybářského svazu Loket pod vedením
předsedy pana Rudolfa Neuderta, který předal radě města
děkovný dopis, ze kterého citujeme: „Naše rybářská organizace má v současné době 396 dospělých rybářů
a 50 mladých rybaříků do 15-ti let. Z toho je asi třetina

lidí z Nového Sedla. Co se týká
spolupráce rybářů a městského
úřadu, mohu pouze chválit. Od
městského úřadu máme pronajaté chovné rybníky Velká a
Malá Anna, na kterých provozujeme ztrátové hospodářství a
za sportovní rybníky nájemné neplatíme, protože tyto vody jsou víceúčelově využívány, a také proto, že na těchto
rybnících provádíme některé údržbové práce (vyřezávání
porostů, čištění okolí apod.). V tomto roce jsme iniciovali
uvedení všech námi pronajatých rybníků do tzv. právního
stavu podle zákona č. 99/2001 Sb. To zhruba znamená, že
na rybníky se vypracuje potřebná dokumentace, zpracují
se provozní a manipulační řády, vydá se povolení
k nakládání s vodami apod. Za příkladnou spolupráci
bych chtěl jménem naší rybářské organizace všem současným představitelům Města Nové Sedlo velmi poděkovat a těším se na další spolupráci“.
Z tohoto dopisu je zřejmé, že spolupráce s rybářským
svazem je na dobré úrovni a bezproblémová a obě strany
v této symbióze chtějí setrvat nadále.
Milan Bauman

Plánované akce v knihovně
pro dětské čtenáře
• 13. 5. od 13-16.30h
Vyrábíme dárek k svátku maminek
• 27. 5. od 15h
Soutěžíme ve hře „Ham“
První tři vítězové obdrží dárek.
Bližší informace se dozvíte v dětském oddělení, nebo také na webových stránkách
www.knihovnanovesedlo.cz.
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