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Zdarma

Městský úřad informuje
Nové Sedlo, že velkoobjemový odpad
(nábytek apod.) nesmí být ukládán
vedle odpadových nádob. Pro tento
druh odpadu jsou určeny velkoobjemové kontejnery, které si můžete
objednat u fa CHOTES, Chodov.

Fyzické osoby jsou ze zákona povinny odkládat komunální odpad na
místech k tomu určených a odpad
odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle
systému zavedeného obcí.
Pro Město Nové Sedlo platí obecně
závazná vyhláška číslo 3/2006, systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem.
Znovu upozorňujeme občany města

Od 03.07.2002 je uzavřena smlouva
o zajištění zpětného odběru a recyklaci odpadů z obalů a to s firmou
EKO-KOM, a.s. Jsme velice rádi, že
se aktivně zapojujete do programu –
třídění odpadu.
V loňském roce jsme vyprodukovali
719 764 kg odpadu. Z toho jsme separovali 64.206,269 kg skla, plastu,
papíru, kartonu.
Dne 12.9.2012 jsme podali žádost
o dotaci na - „Sběrný dvůr Nové Sed-

lo“ a to do Prioritní osy IV. Nakládání s odpady na SFŽP ČR.
Projekt řeší tyto objekty:
• t ypový objekt EKO-SKLADU pro
uložení nebezpečných odpadů,
• manipulační plocha pro umístění
kontejnerů pro ostatní odpad,

• p řístřešek pro zpětný odběr výrobků,
• kancelář obsluhy (mobilní buňka),
• oplocení areálu,
• venkovní osvětlení areálu,
•m
 obiliář (sběrné nádoby, manipulační prostředky apod.),
• odvodnění areálu.

Rozmístění stanovišť a druhů nádob:
1) Chranišov - U čalounictví
- plast, papír, sklo, N. karton
2) Chranišov - Nad obchodem
- plast, papír, sklo
3) Nové Sedlo - U hřiště
- plast, papír, sklo, N. karton
4) Nové Sedlo - U školy 1 stupeň
- plast 2x, papír 2x, sklo, N. Karton
5) Nové Sedlo - na Příkopech
- plast
6) Nové Sedlo – za MěÚ
- plast, 2 x papír, sklo, N. karton
7) Loučky – Jalový Dvůr
- plast, papír, sklo
8) Nové Sedlo, sídliště – Revoluční - plast 2x, papír 2x, sklo
9) Nové Sedlo, sídliště - ul. Sklářská - plast 2x, papír 2x, sklo 2x
10 Loučky – u hospody
- plast 2x, papír, sklo

Poplatek ze psů rok 2013
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
sazba poplatku za psa

za prvního psa

a) drženého v rodinném domě na území města

za každého dalšího psa

200

300

b) drženého v obytném domě se dvěma a více byty 500

1 000

c) poživatel invalidního, starobního, vdovského 100
nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným
zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu

200

d) drženého na zahrádce

300

200

Splatnost poplatku
Poplatek je splatný nejpozději do 28. února příslušného kalendářního roku.

Upozornění
Městský úřad Nové Sedlo, odbor územního plánování, investic a životního prostředí Vás upozorňuje na splatnost nájmu za pronajaté pozemky ke dni
31. 03. 2013. Platbu máte možnost provést v hotovosti v pokladně MěÚ Nové Sedlo.
rozhovor s lokální
konzultantkou

zhodnoceni kulturnich akci
za II. pololeti 2012

březnové akce
v knihovně

rozhovor
TJ Baník Union

čtěte na straně 2

čtěte na straně 4
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Alena Otajovičová: Pomáháme chudým lidem zvednout se ze dna
Od začátku tohoto roku spolupracuje město s vládní Agenturou pro sociální začleňování.
Vedli jsme rozhovor s lokální
pracovnicí této Agentury Alenou Otajovičovou, která bude
v našem městě po dobu tří let
působit. Popisuje, s čím Agentura do Nového Sedla přichází
a s čím může městu pomoci.
Co má přesně na starost Agentura pro sociální začleňování?
Agenturu pro sociální začleňování
bych vám nejlépe přiblížila jako profesionální organizaci, která se zabývá poradenstvím obcím a městům v
tom, jakým způsobem mohou řešit
problémy lidí žijících v dlouhodobé
chudobě, s nízkým vzděláním a často i odstřiženi od centra města a služeb v bytech nebo domech s nízkou
kvalitou. V Agentuře pomáháme obcím a městům, které mají zájem tuto
situaci řešit, aby tento problém detailně poznaly. Se zkušeností z řady
dalších měst z celé České republiky
nabízíme i možnosti konkrétních
řešení. Do řešení těchto problémů
se snažíme zapojovat všechny relevantní subjekty, které s těmito lidmi v místě pracují – od sociálního
odboru, úřadu práce, přes zástupce
škol, policie a neziskových organizací. Těm všem, včetně města,
pomáháme při přípravě projektů a
získávání financí na jednotlivé aktivity. Město taková spolupráce nestojí
ani korunu, spolupráci podmiňujeme zájmem města o řešení situace
a pravidelnou a aktivní komunikací a spoluprací. Informace z terénu

pak přenášíme na státní úroveň jednotlivým ministerstvům a zapojujeme je do připomínkových řízení při
vzniků jednotlivých zákonů.
Co máte na starost vy jako lokální konzultantka Agentury?
Já jako lokální konzultantka mám
na starosti řízení všech uvedených
procesů zde v Novém Sedle. Budu
zde pravidelně k dispozici všem
partnerům, kteří se přihlásí ke
spolupráci, budu připravovat a vést
jednání Lokálního partnerství, které zde sestavíme, budu se podílet
na výběru a přípravě projektových
žádostí. Pomůžu pro Nové Sedlo sestavit plán na nejbližší tři roky, jak
konkrétně při řešení těchto problémů postupovat.
Jaký na vás udělalo naše město dojem, když jste jej poprvé
prošla?
Město se zdá být velmi klidné
a hezké. Když jsem jím procházela
poprvé, místní na mě byli velmi milí
a ochotně mi ukazovali cestu. Moc
dobře mi nebylo na vlakovém nádraží, ale při své práci hodně cestuji,
takže jsem na podobná místa, jako
je zdejší podchod a nádraží, zvyklá
i odjinud. Líbí se mi velké množství
zahrádek. Těším se, až město poznám ještě podrobněji, včetně místních obyvatel.
S čím Agentura pro sociální
začleňování do města přichází? Co mu může přinést?
Konkrétní příklady jsem uvedla již
v první odpovědi. Obecně je naším

cílem hlavně to, abychom napomohli tomu, aby zde všechny místní
subjekty, které pracují se sociálně
slabými a jejich dětmi, kvalitně a intenzivně spolupracovaly. Aby každý
neřešil problém jen na svém písku,
ale aby o sobě věděli, pravidelně se
setkávali a využívali zajímavé postupy, které se již osvědčily jinde.
Co se již ve městě odehrálo za
první měsíc, kdy zde působíte?
V lednu jsem se setkávala se zástupci výše uvedených organizací
a subjektů. Snažím se také získávat podrobné informace o aktuální sociální situaci v Novém Sedle,
o hlavních problémech, které zde
lidé řeší, včetně těch nejchudších
obyvatel. Radní a zastupitele jsem
již informovala o možnostech prvních takzvaných „rychlých projektů“, které můžeme městu pomoci
připravit.
Co si můžeme představit pod
„rychlým projektem“?
Díky nim je možné za přispění Agentury získat finance na uhrazení některých sociálních služeb. Většinou
je to možné z dotací Evropské unie.
Z nich je možné hradit například
vybudování centra pro děti a mládež, do kterého je bezplatný vstup
a mohou do něj chodit děti ze všech
sociálních vrstev. Tyto prostředky je
možné využít jen do konce června
tohoto roku a proto je třeba o přípravě takového projektu rozhodnout
velmi brzy a také s ní brzy začít. Zda
tuto možnost bude chtít využít, je
teď na vedení města.

Jak bude spolupráce Agentury
s městem v nejbližší době pokračovat?
Sestavíme tu skupinu, kterou označujeme jako Lokální partnerství.
Jeho členové se budou pravidelně
scházet. Budeme společně hledat
možnosti řešení jednotlivých problémů města - nejčastěji tedy těch, které
se týkají obyvatel ve složitější sociální situaci. Byla bych ráda, aby se
k nám dostávaly podněty i od samotných obyvatel Nového Sedla, včetně
těch, kteří se nachází ve zmíněné
složité sociální situaci. Rozdělíme si
v rámci Lokálního partnerství role,
kdo si kterou oblast bude moci vzít
na starost, a co v ní bude moci podniknout. Já poté budu nápomocná
při získávání peněz na tyto kroky
z různých dotačních titulů a fondů.
Jak Vás tedy mohou občané
oslovit, když budou chtít vědět
více o činnosti Agentury nebo
budou mít konkrétní návrhy?
Na webových stránkách Agentury
jsou kontakty na všechny zaměstnance Agentury a zároveň jsou
tam informace o činnosti Agentury
v dalších městech v celé republice.
Stránku naleznete na adrese www.
socialni-zaclenovani.cz. Najdete na
ní i řadu příkladů toho, že i lidé,
u kterých se jejich situace mohla
zdát neřešitelná a beznadějná, se
při poskytnutí jisté podpory dokázali zvednout ze dna a dnes již žijí
mnohem lépe.
Rozhovor provedla
Mgr. Bohumila Bůžková

Agentura pro sociální začleňování vás zve na besedu, kde hostem bude lokální konzultantka Alena Otajovičová, která se uskuteční 26. března 2013 v 16:30 hod. v knihovně Nové Sedlo. Přijďte se zeptat
na to, co vás zajímá. (sociální začleňování v oblastech, bydlení, zaměstnanost, vzdělávání …)

Výstava amatérských fotografií občanů Nového Sedla
Přijďte ohodnotit fotografie i Vy – občané našeho města
Občanské sdružení Nový kurz pořádá „Výstavu amatérských fotografií občanů Nového Sedla“, které jsou 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
Každá fotografie má 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 datum, číslo/a fotografie/í a Váš podpis. Výbor o. s. 1. 4. 2013
vyhodnotí a výherce odmění dne 3. 4. 2013 věcnými cenami. Vše bude opět zveřejněno v měsíčníku.
Ing. Věra Baumanová
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Valná hromada občanského
sdružení Nový kurz o.s
Dne 11. 2. 2013 se uskutečnila valná hromada občanského sdružení
Nový kurz. Hlavními body jednání
bylo seznámit valnou hromadu
s hospodařením za uplynulé období,
s plánem akcí na rok 2013 a další.
Připravované akce z většiny kopírují

rok 2012, tj. pořádání oldies, koncert
Červených panterů, zájezdy, výstavy, pracovní dopoledne, a již druhá v
pořadí, slavnost „Svatováclavského
posvícení“. Rok uzavřeme jako tradičně pečením kaštanů na I. advent
vánoční.
Novinkou snad budou akce v Loučkách, a to např. „Beach Ibiza oldies“
a další. Tímto plníme přání „Loučkovských občanů“, ale asi i jiných
částí města. Výbor rozšířený o paní
Kristu Kulhanovou a pana Tomáše
Pittela bude ještě přehodnocovat finanční náklady na pořádané akce.
Na valné hromadě byli také obdarováni dárkovým košem členové sdru-
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žení p. Jana Bálintová a p. Tomáš
Pittel za kvalitní činnost ve sdružení
a propagaci akcí. Z úst předsedy pana
Milana Baumana bylo poděkováno
i vedení města za vstřícný přístup
k našemu sdružení. Hlavně byla
kladně hodnocena spolupráce s místním hasičským sborem, který vždy
a nezištně nám při akcích pomáhá.
Jsou věrni svému poslání a nám
pomáhají i nad rámec své profese.
Děkujeme.
Přejeme všem organizacím, které
pro naše občany připravuji podobné
akce jako o. s. Nový kurz, aby se jim v
roce 2013 dařilo, a lidé vnímali jejich
činnost jen a jen kladně. Nezáleží na

tom, kdo pro občany společenské
a jiné akce pořádá, hlavní je, že je
pořádá dobrovolně, rád a se srdcem
na dlani. A jestli se nám něco někdy
nepovede, tak nám to odpusťte.
Akce, které se za ty roky konaly včetně zpráv a fotogalerie, chystané akce
pro rok 2013, veškeré příspěvky, aktuality, novinky, a podobně budete
moci najít na našich nových webových stránkách o. s. Nový kurz, a to:
www.novesedlonovykurz.cz, které
budou zřízeny. Kdy? Budeme informovat prostřednictvím Novosedelských listů.

- 5. tříd ZŠ a žáci 6. - 9. tříd ZŠ a příslušných ročníků 8. letého gymnázia.Naši
školu zastupovali tři chlapci z 5. A – Samuel Hrivňák, Tadeáš Čabala a Martin
Skalák. V silné konkurenci se neztratili a
ze sedmi škol obsadili vynikající 3. místo.
Chlapcům gratulujeme a děkujeme za
vzornou reprezentaci školy.

žilo Židům. Tato forma výuky přiblížila
žákům krutý osud židovského obyvatelstva za 2. světové války. Do sokolovského muzea se ve stejný den vypravili
i žáci 6. A, pro které zde byl připraven
program o expozicích muzea. Obě akce
byly pro žáky velkým přínosem.

Ing. Věra Baumanová

novinky ze školních lavic

Soutěže
Florbal
Dne 24. 1. bojovala děvčata 9. A v Chebu v krajském kole ve florbalu, kam
postoupila z 1. místa v okresním kole.
Dívky ve složení Kateřina Dostálová,
Karolína Bílková, Natálie Rojtová,
Jiřina Horňáková, Karin Kaniová , Te-

reza Zbuzková a Nikola Nemčeková
obsadily v silné konkurenci 6. místo.
Děvčatům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Šachy
V úterý 29. ledna v prostorách kulturního domu v Teplé proběhlo krajské kolo
přeboru škol ve dvou kategoriích: žáci 1.

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

17. 1. 2012 ŽIVÉ PTACTVO
V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Protože učíme děti v naší mateřské škole živou i neživou příro-

du nejen chránit, ale snažíme se
i o to, aby správně vnímaly důležitost této ochrany, přijíždí k nám
každoročně se svými ptáky pan
sokolník Zdeněk Birgemann. Zapojením všech smyslů prožitkem a
praktickou činností přibližuje dětem poutavou formou svět ptáků.
Ty se tak mohou seznámit například s největším žijícím papouškem, orlem skalním, sovou pálenou, sokolem i různými ptáčky.

Halový fotbal
V pátek 8. února proběhlo v chodovské sportovní hale okresní kolo
v halovém fotbalu, do kterého naši
hráči 2. stupně postoupili z 1. místa
v okrsku. Naši fotbalisté 8. a 9. třídy
ve složení J. Nemček, M. Pešák, T. Grünes, T. Plimeke, Leoš Vítek, A. Jindra
a D. Farkaš obsadili 3. místo. Děkujeme sportovcům za reprezentaci školy.
Muzeum
V pátek 15. února navštívili žáci 7. - 8.
ročníku naší školy sokolovské muzeum, kde se zúčastnili výchovně vzdělávací akce Eva Erbenová a neb jak se

Zápis do 1. třídy
Ve dnech 31. ledna a 13. února /náhradní termín pro nemocné děti/
2013 proběhl na škole zápis budoucích „ prvňáčků“. K zápisu se v doprovodu rodičů dostavilo 32 žáků, z
nichž u pěti budou rodiče požadovat
odklad a dva žáci přejdou pravděpodobně na jinou školu. V první třídě
ve školním roce 2013/2014 by mělo
do lavic usednout 25 dětí. Při zápise
děti předvedly paním učitelkám své
dovednosti, za které byly odměněny drobnými dárečky, které pro ně
opět připravili žáci školní družiny se
svými vychovatelkami. Dětem se dárečky líbily.
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Vítání občánků
Dne 11. února 2013 jsme v letošním
roce poprvé přivítali nové občánky města. Tentokrát bylo pozváno
8 miminek s jejich rodiči a dostavilo
se jich 6. Byli to:
David Brož
Marek Radimerský
Nicola Kučerová
Jakub Bano
Pavlína Šípová
Lucie Bohatová
Slavnostního obřadu se ujal starosta
města pan Bc. Martin Loukota, který
přednesl krátký projev, a následně
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pak přivítala všechna miminka
předsedkyně sboru pro občanské
záležitosti paní Krista Kulhanová.
Nechybělo také vystoupení našich
nejmenších. Tentokrát se čestného
úkolu ujaly děti z MŠ Nové Sedlo pod
vedením ředitelky paní Šárky Mysíkové.
Další vítání občánků mezi občany
našeho města připravujeme na duben 2013.
Přejeme všem miminkům a jejich
rodinám hodně radosti a spokojenosti. Ať se jim vyhnou všechna
zklamání a vyrůstají ve zdraví, štěstí
a lásce.
Matrikářka – J. Suchdoláková

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
Kriegerová Libuše
Rubášová Marie
Špilerová Dana
Kronusová Hana
Karičková Gizela
Hrabčák Ján
65 let
Hamplová Eliška
70 let
Kiprov Emanuel

Pikrt Arošt
Šustek Ján

78 let
Kovács Josef

75 let
Mališ Josef
Bednář Josef
Kovářová Anna

80 let
Kalužík Josef

77 let
Adámková Marie
Vajner Vladislav
Slepička František

85 let
Filkohazyová Helena
86 let
Doubková Waltraude

Kulturní dění v našem městě
Zhodnocení kulturních akcí
za II. pololetí 2012
Ve druhém pololetí 2012 Město Nové
Sedlo ve spolupráci s místními organizacemi uspořádalo celkem 8 kulturní akcí pro veřejnost:
31.8.2012 se konala tradiční akce na
závěr prázdnin, tentokrát pod názvem AHOJ PRÁZDNINY. Program
nastartovala místní kapela ReWake,
kterou vystřídalo vystoupení místního zumba teamu - NS CREW. Tradiční
lampionový průvod a ohňostroj, který organizačně a z větší části i finančně zajistila paní Slávka Petříková,
byl doplněn o program plný soutěží
a písniček Josefa Melena. Přes nepřízeň počasí se akce líbila a vydařila.
20.9.2012 uspořádalo Město Nové

Sedlo zájezd do Litoměřic na výstavu ZAHRADA ČECH. Zájem o
zájezd byl tak veliký, že musel být
dodatečně objednán další autobus.
Zájezdu se zúčastnilo cca 110 občanů z našeho i okolních měst.

Požádají-li o organizování této akce i
ostatní organizace, bude mezi nimi
proveden výběr na základě připraveného programu. Svatováclavské posvícení se konalo 22.9.2012 a mělo
velký úspěch.

Organizátoři kulturních akcí se již
delší dobu zabývali myšlenkou uspořádat v našem městě akci, která se
bude pravidelně opakovat, stane se
tradicí a přitom může mít každým
rokem jiného organizátora, aby myšlenka zůstala stejná, ale program
byl neopakovatelný. Tak vzniklo
SVATOVÁCLAVSKÉ POSVÍCENÍ
a posvícenské právo, které organizátorům uděluje starosta města.
Prvního Svatováclavského posvícení
se organizačně ujalo občanské sdružení Nový kurz, který pro letošní rok
opět požádal o organizaci této akce.

První Hornické oslavy v
našem městě uspořádal ve spolupráci s Městem Nové Sedlo nově
založený Hornický spolek Apollonia.
Slavnost byla zahájena v kostele
Nanebevstoupení Páně, kde došlo
k vysvěcení sochy svaté Barbory.
Následně byly před kostelem zasazeny čtyři okrasné stromy. Průvod
za doprovodu živé hudby a účasti
členů z různých hornických spolků i
občanů města přešel od kostela před
budovu městského úřadu, kde byl
slavnostně odhalen hornický vozík.
Pro veřejnost byla určena i podve-

černí taneční zábava a chutný raut.
Tato akce se uskutečnila 27.10.2012
a u přítomných sklidila velký úspěch.
Pro příznivce rocku uspořádala v
městském domě Meteor dne 2.11.2012
místní kapela REWAKE ve spolupráci
s Městem Nové Sedlo 1. ROCKOVÝ
KONCERT. I tato akce měla u svých
příznivců velký úspěch. Koncert se ještě před koncem roku ve městě opakoval v restauraci v Loučkách.
Letos poprvé byla pro veřejnost pořádána výroba adventních věnců
a svícnů. S tímto skvělým nápadem
přišla ředitelka DC Žirafa paní Renata Kunešová. Akce se líbila a byl
o ni zájem, proto Město Nové Sedlo
ve spolupráci s DC Žirafa uspořádá
další podobné vyrábění již na jaře
letošního roku.
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Velice úspěšnou akcí, kterou pořádá Město Nové Sedlo je tradiční
ZAHÁJENÍ ADVENTU A ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU.
V letošním roce se poprvé, stejně
jako městská pouť, pořádaly tyto
akce pod širým nebem na náměstíčku u městského úřadu. Nově byla
tato akce spojena s Mikulášskou nadílkou a obohacena o prodej výrobků žáků ZŠ a prodej vánočních svícnů, adventních věnců apod. Účast
občanů nejen z našeho města, ale
i z okolí, byla nečekaně veliká.

V sobotu 9. února pořádal TJ Baník
Union ve spolupráci s Městem Nové
Sedlo maškarní karneval pro naše
potomky. A že jich přišlo. Spolu s rodiči a prarodiči více jak 100 návštěvníků. Během chvilky se celý sál proměnil ve veselou pohádkovou říši
– mohli jsme potkat princezny, čarodějnice, vodníky, berušky, kovboje,
piráty, šáši a jiné. Sladkých odměn
pro výherce různých soutěží bylo i

NOVOSEDELSKÉ LISTY
Pravidelné akce pod názvem VEČER
PRO SENIORY, se uskutečnily ve
dnech 14.9. a 6.12.2012. Večery s živou hudbou manželů Homolkových,
nebo Zlatá 5 a s malým občerstvením jsou u seniorů velice oblíbené
a konají se celkem 4x do roka.
Město Nové Sedlo v průběhu uplynulého roku uspořádalo další akce, které se vzhledem k velkému úspěchu
budou opakovat i letos – reprezentační ples města, pálení čarodějnic, městská pouť, dětský den apod. Další akce
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pořádané místními organizacemi a
spolky, se konají rovněž ve spolupráci
s Městem Nové Sedlo. Jsou to např.
dětský maškarní ples, masopust pro
dospělé, drakiáda, mikulášská, nebo
nově, vyrábění adventních věnců.
V letošním roce má Město Nové Sedlo
v plánu uspořádat kurz orientálních
tanců, vyrábění velikonoční výzdoby
a uskutečnit by se měly i nové kulturní a společenské akce, jako např.
country festival a různé koncerty.
Plánů a nápadů na různé akce by
byla spousta, ale bohužel hlavní roli

hrají finance. Abychom mohli uspořádat naplánované akce, byly podány
na Krajský úřad Karlovy Vary žádosti
o dotace. Pořádání a počet akcí je tedy
vázán na poskytnutí dotací.
Závěrem mi dovolte, abych touto cestou
velice poděkovala všem, kteří se na akcích jakýmkoliv způsobem podílejí, protože uspořádat společenské akce není
skutečně nic jednoduchého a je pro to
třeba hodně nadšení, chuti a času.
Ivana Papežová
tajemnice MěÚ Nové Sedlo

letos dostatek. Pořadatelé nenechali
děti, aby se nudily. Hudba se střídala se soutěžemi pro děti. Za každou
soutěží následovala sladká odměna.
Děti se také vyřádily při tanečním
reji. Příprava kostýmů, která jistě
zabrala maminkám hodně času, se
vyplatila a děti budou mít po letech
na co vzpomínat.
Děkujeme tímto Šárce Mysíkové, Tomáši Pittelovi a všem ostatním, kteří
se podíleli na přípravě této kulturní
akce.
Tým TJ Baník Union Nové Sedlo

bez masky 50,-

NOVOSEDELSKÉ LISTY
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Poděkování
Zúčastňuji se pravidelně akcí občanského sdružení Nový kurz již

od jeho vzniku. Je pravdou, že
z těch mnoha akcí mě nejvíce zaujaly přednášky, ať už Ing. Bauma-

nové do světa buddhismu Dálného
východu, tak prof. Kubů na téma
islám a Přední východ a mnoho
dalších.
Však lednová přednáška na téma
Relikviář Sv. Maura s vážnou hudbou byla trefa do černého. Pracovnice zámku Bečov dovedly na toto
téma hovořit tak poutavě, že jsem
byla sama překvapená, co všechno
o této památce nevím. Samotné
názorné ukázky, které byly předváděny, mě velice zaujaly. A i když
nejsem příznivcem vážné hudby,
byl to pro mě a nejen pro mě, nevšední hudební zážitek. Překvapilo
mě, kolik bylo lidí a zároveň i mlá-
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deže. Jako vždy, bylo připraveno
výborem občanského sdružení
malé občerstvení včetně výborných
koláčků. Měla jsem pocit, že atmosféra byla téměř ještě „vánoční“,
přestože byl konec ledna.
Ráda bych touto cestou chtěla poděkovat tomuto sdružení, a hlavně
paní Baumanové za její obětavost
nejen za prezentování historických
faktů a zajímavostí některých kultur světa, taktéž za loňskou premiéru Svatováclavského posvícení,
ale i za hudební pořady spojené
s příjemným posezením.

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015
Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti
Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond
naší obci?
V letech 2012 - 2013 jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) také
v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti, který je v rámci
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského
sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 2. 7. 2012 do 31. 12. 2012 bylo ve Městě Nové Sedlo v rámci projektu
podpořeno 6 pracovních míst na VPP za 316.980,- Kč, z toho výše příspěvku
z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 269.433,- Kč a ze státního rozpočtu České
republiky činila 15%, tj. 47.547,- Kč.
Pracovní místa podpořená v rámci VPP byla zaměřena na nekvalifikovanou práci
spočívající v údržbě veřejných prostranství, úklidu, údržbě budov a komunikací, či jiných
obdobných činnostech ve prospěch města. Nemalý přínos mají VPP také pro uchazeče
o zaměstnání z našeho města, kteří tak získali dočasné pracovní uplatnění a mohli se
zároveň spolupodílet na jeho zvelebování. Podpořeni byli zejména uchazeči o
zaměstnání, kteří pro svůj zdravotní stav, věk, péči o dítě nebo z jiných vážných důvodů
takovou pomoc potřebují, popřípadě uchazeči o zaměstnání, kteří byli vedeni na úřadu
práce nepřetržitě déle než 5 měsíců.

Zdena Smutná

NOVOSEDELSKÉ LISTY
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Čtenáři pozor!
V pořadí již osmá pohádková
Noc s Andersenem
vypukne

Osloveným čtenářům blahopřejeme...

Děti si přišly do knihovny vyrobit dárek k sv. Valentýnu. Komu asi věnovaly své srdíčko?
To ví jenom knihovnice…

se opět zapojuje do celostátní akce

„Březen - měsíc čtenářů“
Dě,
•

přijďte do knihovny vyplnit anketu

•

zapojte se do výtvarné soutěže

•

zalistujte si v knihách Franška Hrubína

Dospělí
•

•

mohou vyplnit anketu na webových stránkách
www.mkns.cz i na Facebooku knihovny
mohou shlédnout výstavku knih Bohumila Hrabala

Pozor !!!
Dne 27. 3. 2013 ve 16 hodin
bude slavnostní vyhlášení
nejlepšího čtenáře dětského oddělení

Sport
Po odchodu Romana Hányše bylo trenérské duo Stanislav Suchý – Tomáš Hejl nuceno hledat adekvátní náhradu na post středního záložníka. Toho nakonec našli v Nové Roli v podobě velmi kreativního Dominika Vu, který byl nucen po mládežnických štacích v Baníku Sokolov a následně po zkušenostech z
třetiligového karlovarského A –týmu vrátit se do svého mateřského klubu. Zde se ale příliš neohřál, ačkoliv se jej Nová Role nechtěla vzdát za žádnou cenu.
Po dlouhých jednáních však obě strany našly společné východisko, a tak tohoto středopolaře s exotickými kořeny budete moci na jaře vidět v Novém Sedle
v dresu domácích.
Jak už bylo naznačeno, fotbalově jsi vyrůstal v Nové Roli, Sokolově, poté jsi hrál v Karlových Varech, jak vzpomínáš na tato angažmá?
Na všechna angažmá vzpomínám jen kladně, jelikož mi každý trenér i realizační tým dali hodně, jak po fotbalové, tak i po lidské stránce.
Co vůbec zapříčinilo tvůj náhlý konec v karlovarském 1. FC?
Můj konec způsobil pravděpodobně příchod nového trenéra, kterému jsem se asi nehodil do přestavby týmu. Proto se mnou 1. FC neprodloužilo smlouvu.
Proč si dal přednost právě Novému Sedlu před Novou Rolí?
Rozhodl jsem se pro Nové Sedlo kvůli tomu, že přeci jen hraje vyšší soutěž.

NOVOSEDELSKÉ LISTY
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Nelituješ s odstupem času, že ses nedokázal do sokolovského A – mužstva prosadit natrvalo?
Nelituji ničeho. Osobně si myslím, že jsem svou šanci chytil tzv. za pačesy a na hřišti odevzdal vše. Poté záleželo jen na rozhodnutí trenéra.
Jak tě po příchodu novosedelská kabina přijala?
Myslím si, že v pohodě. Spoustu kluků znám delší dobu z působení
v Sokolově. S ostatními se zatím poznávám, ale podle mě probíhá
vše, jak má.
Jak si rozumíš se zdejšími trenéry?
S trenéry tu snad ani žádný problém být nemůže, tudíž vztahy jsou
ideální.
Jsi v Novém Sedle na hostování do konce sezony, máš v
plánu zde setrvat poté i nadále?
Domluvili jsme se na půlročním hostování z toho důvodu, že bych
pak ještě rád zkusil štěstí ve vyšších soutěžích.

Keramika pro dospělé
aneb modelujeme čajovou soupravu

Přijďte si s námi vyrobit svůj originální hrníček, talířek či konvičku.
Fantazii se meze nekladou. Předchozí zkušenosti s keramikou nejsou nutné.
Doporučujeme vzít s sebou pouze pracovní oblečení a dobrou náladu:-)
V případě zájmu se prosím přihlašte předem, kapacita kurzu je omezena.

Čas: 14. 3. (modelování) a 21. 3. (glazování), vždy od 18:00 do 20:00
Místo: budova evangelického sboru (Karlovarská 130, naproti bývalé zelenině)
Cena: 100 Kč
Přihlášky:
Anna Krejčí
telefonicky: +420 774 996 662
e-mailem: plasilba@atlas.cz
Barbora Sterziková

Nebojíš se rozdílu, který mezi ČFL (Českou fotbalovou
ligou) a krajským přeborem je? Přeci jen krajský přebor je spíše fyzicky náročnější a méně techničtější nežli
3. nejvyšší soutěž u nás, což by tobě, technicky velmi
dobře disponovanému fotbalistovi menšího vzrůstu, nemuselo zrovna vyhovovat.
Nemyslím si, že je fyzicky náročnější. Větší problém bych viděl ve
zvyku na odlišný systém. V ČFL je plno „chasníků“ a poprat se o
každý balon jsem se musel i tam, takže strach rozhodně nemám.
„Chasníků“?
Ano, fotbalistů, kteří praktikují velmi ostrý způsob hry. Převážně
stopeři.
Na hřišti ti nikdo neřekne jinak než „Diego“. Jak jsi k
této přezdívce přišel?
Tuto přezdívku mi vymyslel trenér Váša. Pletl si mě, pořád mi říkal
Patriku, mě to často mátlo, a tak jednoho dne přišel s přízviskem
„Diego“.
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PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost

trasa č.19 Chodov
• 14h Nové Sedlo /tržnice na Sklářské ul./

Prodej 12.3.2013
Kuřice černé, červené, bílé /nesou bílá vejce/
Chovní kohoutci
Slepice ve snášce
Krmná směs K2, N1

stáří:12-18týd.
12-18týd.
10kg

cena:120-180,-Kč
120-180,-Kč
100,-Kč
150,-Kč

!Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit dle aktuální nabídky!
Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava
tel.567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, po-pá 8-15h! gallusextra@centrum.cz

Zmiňovali jsme tvou technickou vytříbenost, jakou další fotbalovou dovednost bys považoval za svou silnou
stránku, a co naopak bys měl ještě zlepšit?
Vyzvedl bych nejspíše čtení hry a krytí míče. Na druhou stranu jsem
i díky své malé výšce bojoval s hlavičkováním a občas se mi nechce
bránit (smích).
V Karlových Varech jsi nastupoval na postu krajního
záložníka, v mládežnických výběrech jsi zase dirigoval
hru ze středu zálohy. Kde se ti hraje lépe?
Každý post má své výhody i nevýhody. Na kraji zálohy je větší prostor i čas na rozehrávku, uprostřed je to pro mě zase zajímavější v
tom, že častěji pracuji s míčem.
Kdybys měl jmenovat alespoň jednu věc, čeho si na fotbale nejvíce vážíš nebo čemu tě za ta léta naučil, co by
to bylo?
Naučil mě pokory. Jak k trenérům, tak ke spoluhráčům, ale i protihráčům, což plno mladých hráčů nyní nerespektuje.
Robert Sattler
Formát

Rozměry v mm

Černobíle 3 Kč/cm2

Barevně 5 Kč/cm2

A4

210x297

1 871 Kč

3 119 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
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Tisk: Gaven s.r.o., Nám. Přáteství 1518/2, 102 00 Praha 10

ceny jsou včetně DPH

