červenec | 2022

Městské listy Nové Sedlo

Oficiální měsíčník pro občany města Nového Sedla
www.mestonovesedlo.cz

www.mestonovesedlo.cz |

Nové Sedlo lidem

prosinec 2021

číslo 12

Nové Sedlo lidem | ČERVENEC 2022 | ČÍSLO 7 | ZDARMA

Nové Sedlo, s.r.o. –
Sklářská 489-492
Hospodaření v roce 2021

Ohlédnutí za rokem 2021
(2. část)
Vážení občané,
ráda bych pokračovala ohlédnutím za
rokem 2021, kdy se začalo pracovat
na projektové dokumentaci „Hala u
sběrného dvora“. Dne 22.2.2022 podalo město žádost o dotaci na Ministerstvu životního prostředí v rámci Národního plánu obnovy.
Realizací projektu dojde ke zhodnocení budovy ve vlastnictví města. Bude
provedeno zateplení budovy, vyměněny výplně, střecha, rekonstrukce elektrické energie, rozvody topení a teplé užitkové vody.
Bude provedena nová kanalizační přípojka a nové sociální zázemí
pro všechny zaměstnance Zařízení města. Rozpočtované náklady
projektu činí cca 8,4 mil. Kč včetně DPH.
Město Nové Sedlo obdrželo dotaci ve výši 40 % ze způsobilých
výdajů a je možné zahájit výběrové řízení na zhotovitele a stavbu
zahájit na podzim tohoto roku.
Z této akce mám radost, neboť se podaří opravit a zmodernizovat
zázemí pro zaměstnance Zařízení města a všechny zaměstnance
VPP. Tato plechová hala je téměř poslední ostudou města Nového
Sedla. Konečně se podaří vybudovat důstojné prostředí pro zaměstnance hodné 21. století.
Dalším počinem je akce „Parkovací místa U řezníka“, kde vznikne
celkem 15 parkovacích míst včetně jednoho pro ZTP. Je vydané
pravomocné stavební povolení. Nyní se zpracovává prováděcí projektová dokumentace. Jestli vše půjde hladce, tak by zhotovitel
stavby mohl být soutěžen na podzim letošního roku a stavba zahájena na jaře roku 2023 (viz. mapa dostupná v aktualitách na webu
města).

„Nezáviď nikomu štěstí. Dobří lidé si ho zaslouží a zlým stejně
dlouho nevydrží“.
Věra Baumanová, vaše starostka

Vážení občané, ráda bych vás
opět po roce seznámila s výsledky
hospodaření naší společnosti Nové Sedlo s.r.o. za rok 2021.
Dne 8.6.2022 se sešla Valná hromada společnosti Nové Sedlo
s.r.o., kde na svém jednání projednala a schválila mimo jiné i řádnou účetní závěrku a vykázaný
hospodářský výsledek za rok
2021 a rozhodnutí o rozdělení
podílu na zisku. Dalším bodem
bylo i výběrové řízení na opravu
střechy tohoto panelového domu.
Já, jako jednatelka společnosti,
jsem předložila zprávu včetně
řádné účetní závěrky za rok 2021
členům valné hromady, kterou
vypracoval Ing. Jaromír Mundil,
účetní a daňový poradce naší společnosti. Zisk po zdanění je za rok
2021 v hodnotě 1.267.551,42
Kč, který se převede na účet nerozdělený zisk minulých let.
Z přílohy k roční účetní závěrce
vyplývá, že 100% vlastníkem je
Město Nové Sedlo, jednatelkou
společnosti byla stanovena Ing.
Věra Baumanová a předmětem
podnikání společnosti je pronájem
nemovitostí, bytů a nebytových
prostor.
Firma nevlastní žádné podíly na
jiných obchodních společnostech
a nezaměstnávala ve stálém pracovním poměru žádného zaměstnance. Zástavním právem je zajištěn nemovitý majetek ve vazbě na

poskytnutý úvěr od České spořitelny, a.s., kde k 31.12.2021 je evidován ve výši 6.185 tis. Kč. Je
vedeno trestní oznámení a připraven soudní spor proti původní
majitelce a jednatelce společnosti
z důvodu vyplacení podílu na zisku v neoprávněné výši těsně před
převedením společnosti na nového majitele. Vyplacená záloha
podílu na zisku roku 2019
v částce 1.271 tis. Kč je nadále
vedena na účtu ostatních pohledávek.
Co se týká opravy střechy, členové
valné hromady schválili výběr dodavatele, a to na základě výběrového řízení, které proběhlo soutěží
relevantních dodavatelů. Já, jako
jednatelka, jsem podepsala
Smlouvu o dílo včetně dodatku a
práce běží podle harmonogramu
od 1.7.2022. Předpokládaný konec je srpen – září 2022. Věřím,
že se tím zlepší život všech nájemníků v posledním patře. Jak se
říká – musí se vždy začít od střechy, to je základ. V následujícím
roce 2023 připravíme i rekonstrukci balkonů a zateplení, včetně fasády celého domu.
Úplný výpis z obchodního rejstříku
(viz. v aktualitách na webu města),

kde je jednoznačně vidět, že od p.
Vrzalové společnost Nové Sedlo
s.r.o. koupilo Město Nové Sedlo,
který je 100% vlastníkem. Nikdo
jiný tuto společnost nevlastní,
nikomu nepřeprodal či nemá
z toho žádné dividendy apod.
Věra Baumanová, jednatelka

Modernizace veřejného
osvětlení

Po delší odmlce proběhlo
vítání občánků

Po 14 letech slaví naše
městská knihovna úspěch

Výstava „Příroda kolem
nás“

Nejen vodní hrátky na
Velké Anně
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Žádost o dotaci na modernizaci veřejného osvětlení
Město Nové Sedlo podalo dne 17. 6. 2022 do Výzvy č. 1/2022 Národního plánu obnovy Ministerstva průmyslu a
obchodu žádost o dotaci na modernizaci veřejného osvětlení. Modernizace veřejného osvětlení se bude týkat Masarykovy ulice a části Loketské ulice, kde bude vyměněno celkem 37 stožárů veřejné osvětlení včetně svítidel s LED
osvětlením. Dále v Krupičné ulici a části ulice Karlovarská bude vyměněno 33 svítidel s LED osvětlením. Cílem projektu je snížení spotřeby energie ve veřejném sektoru a zvýšit energetickou účinnost systémů veřejného osvětlení.
Výše dotace by měla činit 521.070, -- Kč. Stavba by měla být zrealizována v letošním roce.
Šárka Pojarová

Hospodářská a sociální rada Sokolovska, z. s.
Jako člen Hospodářské a sociální rady Sokolovska, z.s. (HSRS) bych se s Vámi ráda podělila o postřehy na setkání našeho předsedy Bc. Jana
Picky s předsedkyní HSRS Ústeckého kraje.
Diskutována byla především tři témata, kde máme mnoho společného.
1) Operační program spravedlivé transformace, kde se představili jednotlivé projekty obou krajů a možné realizace.
2) Vodíková strategie Ústeckého kraje, kde předsedkyně seznámila ostatní s vodíkovou strategií, kterou právě Ústecký kraj schválil jako první
v ČR. Nejen záměr samotné výroby, ale i následné využití vodíku.
3) Připravované memorandum pro energetickou strategii by bylo jakousi výzvou vládě ČR a ministerstvům, abychom společně začali pracovat
na potřebné změně energetické strategie. Důležité je vypracování nové koncepce. memorandum bude projednáváno ve vedení krajů Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského. O podporu bude požádána také naše rada.
Ing. Věra Baumanová, člen HSRS a zároveň člen kontrolního výboru

EKOKOM – úspora, kterou Město Nové Sedlo dosáhlo
Vážení občané, dovolte, abych vás seznámila s dosaženými výsledky, které Město Nové Sedlo dosáhlo
v třídění odpadů.
V roce 2021 občané našeho města vytřídili a předali k dalšímu využití na 126,427 tun vytříděného
odpadu a město obdrželo finanční částku 350.477,50 Kč.
Úspora, kterou jsme dosáhli představuje: 121.046 tun emise CO2 a úsporu energie: 2 849 301 MJ. Děkuji vám! Věra Baumanová, starostka

Alej v Revoluční ulici
Počin všech zaměstnanců úřadu, zařízení města včetně VPP a stážistky střední školy byl hodnocen veřejností velice kladně, neboť alej
v Revoluční ulici je vlastně i vizitkou města. Od kruhového objezdu se světelnou fontánou, která svítí a bude svítit po celý rok, je Revoluční
ulice spojnicí na Chranišov, průmyslovou zónu a následně do města Chodova.
Všechny stromy se ujaly a ke každému byl dán samozavlažovací vak. Až stromy vyrostou, bude to hezká javorová alej, která plní jak funkci
estetickou, tak funkci v ochraně životního prostředí. (všechny fotografie na Facebooku města)
Ing. Věra Baumanová, starostka města
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Volby do zastupitelstev obcí 2022
Přinášíme další informace k volbám do zastupitelstev obcí, které budou zajímat především volební strany:
Registrační úřad
Adresa registračního úřadu pro volby do zastupitelstva města Nové
Sedlo je Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo.
Počet členů zastupitelstva města, který má být zvolen
Zastupitelstvo města Nové Sedlo v souladu s ustanovením §67 zákona o obcích stanovilo na svém řádném jednání dne 15.06.2022 počet
členů zastupitelstva města (dále také ZM) Nové Sedlo pro nadcházející volební období 2022 – 2026 na 15. Volební strany tedy mohou na
kandidátní listinu pro volby do ZM Nové Sedlo uvádět nejvýše 15 kandidátů.
Kandidátní listina
Kandidátní listina obsahuje:
A) název zastupitelstva obce
B) název volební strany a označení, o jaký typ volební strany jde (dle §20 odst. 1 č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí),
s uvedením názvu politických stran a politických hnutí (název politických stran a politických hnutí nesmí být uveden zkratkou).
Při volbě názvu politické strany je třeba také dávat pozor na to, aby název volební strany nebyl zaměnitelný s názvem ani zkratkou politické
strany nebo politického hnutí registrovaných podle zákona o sdružování v politických stranách a politických hnutích, které se nepodílely na
vytvoření této volební strany. Zamýšlený název volební strany si může každý ověřit na stránkách Ministerstva vnitra v „Rejstříku politických
stran a politických hnutí“: https://www.mvcr.cz/volby/clanek/volby-do-zastupitelstev-obci-a-senatu-2022.aspx.
Do názvu volební strany také nepatří obrázky, symboly aj. grafické znaky. Stejně tak i podtržení názvu. Dle výkladu Ministerstva vnitra jsou
takové symboly nebo podtržení textu považovány za údaje nadbytečné, jsou nestandartní, neboť název znamená text a tudíž nebudou registračním úřadem akceptovány.
Vyhrazení ploch pro vylepení volebních plakátů pro volební kampaň
Na tento úkol je sice ještě dostatek času, protože termín pro možnost vyhradit plochy pro vylepení volebních plakátů pro volební kampaň připadá starostovi obce na 7.9.2022 (viz §30 odst. 1 zákona o volbách). Naše paní starostka ale již teď předeslala, že bude k dispozici výlepová
plocha umístěná před úřadem. Zde si budou moci volební strany zveřejňovat svoje volební plakáty pro volební kampaň. Každá volební strana
může vyvěsit 1 plakát o velikosti A3. Pozor ale, na to, že od 23.09.2022 platí zákaz volební agitace v objektu, kde je volební místnost a v jeho
bezprostředním okolí (viz §30 odst. 3 zákona o volbách). Dále bude volebním stranám k dispozici zářijové vydání Městských listů Nové Sedlo,
a to maximálně ½ stránky pro každou stranu.
Ved. HSO – Bc. Jitka Ježková

Zamyšlení
Vážení zastupitelé, vážení občané, chtěla bych Vás informovat, že ve dnech 23. a 24. září 2022 proběhnou komunální volby.
Prosila bych všechny, kdo budou kandidovat, aby se chovali slušně, korektně jako civilizovaní lidé.
Zdrželi se jakýkoliv pomluv, intrik a špinavých praktik. Nehodí se to do civilizované společnosti.
Komunální volby jsou dobrovolné, a svobodné je i rozhodnutí našich občanů, voličů. Všichni jsme stejně na startovní čáře a jen občané rozhodnou, koho v zastupitelstvu a v čele města chtějí. Chovejme se slušně.
A k panu Zelenkovi chci pouze říci, že se jen sám takto shazuje a ukazuje svou pravou tvář. Jeho chování, napadání a urážení lidí již nezná
hranic a mezí. Pane Zelenka: „Nechte toho a chovejte se jako opravdový chlap a slušný člověk.
Jděte čestně a čistě do voleb. Jen občané ukáží, koho si přejí. Nechte to na nich.“
Ve čtvrtek 14.7. nás
čeká odstávka elektrické energie.

Ing. Věra Baumanová, starostka města

Objekty, kterých
se odstávka
týká

Odstávky nám také
automaticky vyskakují na našich webových stránkách www.mestonovesedl
o.cz.
Pro více informací
n a v š t i v t e :
www.cezdistribuce.c
z/odstavky.
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Životní jubilea
V měsíci červenci se dožívají významného životního jubilea tito občané Nového Sedla:
01.07. Holman František
11.07. Hlavatá Božena
14.07. Hauer Adolf
19.07. Bilka Drahomír
20.07. Glišová Erika
Vážení jubilanti, jménem Městského úřadu Nové Sedlo a jménem Sboru pro občanské záležitosti Vám ze srdce přejeme pevné zdraví a hodně
štěstí a spokojenosti v osobním životě.
V měsíci červenci se významného životního jubilea dožívá celkem 17 občanů. Výše jsou uvedeni ti, kdo doručili našemu úřadu souhlas
s uveřejněním v Městských listech Nové Sedlo.
Vše nejlepší, hodně štěstí a zejména pak pevné zdraví přejeme i všem ostatním jubilantům, kteří v našem seznamu uvedeni nejsou.
Matrikářka – Bc. Jitka Ježková

Svatby v měsíci červnu
Měsíc červen, zdá se, byl velmi příznivý pro konání svatebních obřadů, a tak jsme jich absolvovali
hned několik. Všechny byly nádherné, nevěstám to moc slušelo a rodiče byli právem pyšní na
svoje dcery a syny.
Jako první se konal svatební obřad 04.06.2022 v obřadní síni městského úřadu.
Následovaly:
•
11.06.2022 Patrik Šebl a Michaela Zimová, kteří si
své Ano řekli na trávníku fotbalového hřiště TJ BU Nové Sedlo
v 11:00 hod. – oddávající Ing. Věra Baumanová, starostka
města.

11.6.2022

•
11.06.2022 Lubomír Hanko a Kamila Hanková. Ti si pro svůj velký den zvolili atrium městského
úřadu. Svatba se konala ve 12:00 hod. – oddávající Ing. Věra Baumanová, starostka města.
•
18.06.2022 Michal Illéš a Michaela Zavadilová. Jejich svatební obřad se konal na hrázi rybníka
Velká Anna ve 13:00 hod. – oddávající Milan Pešák, místostarosta.
•
19.06.2022 Jakub Dědík a Marie Zemanová. I oni si pro svůj velký den zvolili venkovní prostředí, a
tak jsme se sešli v Penzionu a hospůdce u Anny ve 14:00 hod. – oddávající Ing. Věra Baumanová, starostka města.
19.6.2022

Ze všech novomanželských párů máme upřímnou radost a přejeme jim do společných let hodně lásky,
štěstí a porozumění.
Matrikářka Bc. Jitka Ježková

Po delší odmlce jsme opět vítali nové občánky
Dne 13.06.2022 se od 15:00 hod. na sále městského kulturního domu METEOR uskutečnila
oblíbená akce „Vítání občánků“. Z důvodu protikoronavirových opatření jsme museli akci neustále odkládat,a tak se nám podařilo najít vhodný termín až téměř po roce od doby, kdy se naposledy vítání občánků konalo. Některá miminka již sice trošku „odrostla“, ale to samozřejmě
nemohlo nikoho odradit. Slavnostního projevu se již tradičně ujala paní starostka, Ing. Věra
Baumanová, a i když bylo na sále tak trochu rušno, věříme, že se tento malý obřad všem líbil.
Celkem jsme rozeslali 24 dopisů rodičům nových občánků s přihláškou k vyplnění. Vyplněných
přihlášek jsme obdrželi 11. A zde jsou jména nových občánků:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Michal DEMETER
Filip HANKO
Anežka HOISZOVÁ
Leonard Pavel HORVÁT
Terezie JIROTOVÁ
Kryštof JURIS
Niko KROCH
Jan KUŠTA
Emma Marie MENYHARTOVÁ
Eliška NĚMČEKOVÁ
Alfréd RUBÁŠ
4

Všechna miminka obdržela dárkovou kazetu s osuškou a ručníkem, pamětní knížku, kytičku a samozřejmě rozetu s upomínkou na slavný den. Fotografie z průběhu obřadu budou k nahlédnutí
v naší fotogalerii na webových stránkách města a pokud by si někdo přál fotografie z obřadu pro
sebe získat, stačí, když se dostaví s Flash diskem za panem Tomášem Pittlem k nám na úřad.
Chtěla bych rovněž prostřednictvím našich listů poděkovat paní učitelce Lucii Pechanové, která připravila s dětmi z mateřské školy pěkný program, a samozřejmě nesmím zapomenout také na naše
ceremoniáře, kterým rovněž děkuji za pomoc s přípravou a zabezpečením zdárného průběhu akce,
a to paní Petře Prokešové a p. Pavlu Vargovi.
Na závěr si dovolím jménem SPOZ a Města Nové Sedlo všem našim novým občánkům a jejich rodinám popřát do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Bc. Jitka Ježková, matrikářka
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Děti z MŠ děkují SDH z Chodova a Vintířova za dovádění v pěně,
kterou jim dovezli k příležitosti Dne dětí.

Stop násilí na školách –
prevence kriminality
Dne 15.6.2022 od 10.00 hodin
v tělocvičně ZŠ II. stupně proběhla pro žáky II. a V. třídy ukázková
hodina instruktorů sebeobrany
pod vedením pana Daniela
Pekuniaka. Od září 2022 tyto
hodiny sebeobrany bude hradit
město ze svého rozpočtu v rámci
projektu „Stop násilí na školách –
prevence kriminality“ v rámci tělesné výchovy.
Ing. Věra Baumanová

Exkurze do odchovny perlorodek
Dne 25. 5. odpoledne se 13 žáků
šestého ročníku a 2 žáci osmého
ročníku vydali za hranice do Odchovny
perlorodek říčních v Huschermühle,
která se nachází v těsné blízkosti hranic
s Bavorskem, v oblasti Ašského
výběžku.
Exkurzí nás provedl pan Michal Bláha,
který je odborným zaměstnancem odchovny a současně i hospodářem v místní organizaci ČRS Aš, se kterou odchovna úzce spolupracuje.
Výhodou bylo, že pan Bláha mluvil česky, takže všichni dobře rozuměli.
Odborníci, to znamená i pan Bláha, zde pomáhají perlorodkám, respektive jejich larvám, překonat kritickou fázi jejich životního cyklu, tj. najít vhodného pstruha a přichytit se na jeho žaberní aparát, v němž
mohou prodělat svou metamorfózu. K tomuto účelu jsou v Huscherově mlýně odchováváni pstruzi
pocházející většinou z místních toků. Stejně tak jsou z místních
populací perlorodek odebírané glochidie, kterými jsou tito mladí
pstruzi cíleně infikováni. Rychlost přeměny glochidií v malé perlorodky závisí na tom, jestli jsou infikovaní pstruzi přechováváni
ve venkovním prostředí nebo vnitřních prostorách odchovny. V
prvním případě probíhá metamorfóza zhruba 8 – 10 měsíců, tj.
do jara následujícího roku. Ve druhém případě je metamorfóza
urychlována pomocí zvýšené teploty a trvá pouze několik
týdnů. Mladé perlorodky po vypadnutí ze pstruha zůstávají
v odchovně, kde jsou krmeny velmi kvalitním detritem a
vybranými druhy řas po dobu několika týdnů až měsíců. Do toků
jsou umisťovány ve speciálních destičkách, když dosáhnou velikosti zhruba 0,5 mm. Destičky je nutno každých 14 dní kontrolovat a čistit, aby se nezanášely sedimentem či jinými splavenými nečistotami. Do volné vody jsou perlorodky vypouštěny
až ve stáří 4 – 5let, kdy jsou velké zhruba 1 – 1,5 cm.
Unaveni, ale obohaceni novými poznatky a zážitky jsme se vrátili před 18 hodinou.
Velké díky patří p. Mňatinohové, p. Stokláskové, p. Maternovi a p. Trnkovi, kteří nás na místo i zpět bezpečně přivezli svými auty.
Marcela Procházková
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Škola v přírodě v Chodovské Huti: Největším zážitkem bylo dojení koz
V pondělí 26. června nastal „Den D“. Šestka a devítka vyjela na školu v přírodě do pěkného areálu v přírodě – Škola Ráj v Chodovské Huti.
Ihned po příjezdu jsme prozkoumávali okolí. Po obědě a poledním klidu nás čekal první
výlet do bývalého vojenského prostoru s názvem Cech sv. Víta. Cestou jsme poznávali
přírodu, minuli jsme téměř 55metrovou Panskou rozhlednu a objevili jsme v okolí nespočet hezkých míst spolu s prameny a rybníky.
Druhý den, v úterý, jsme po dobrodružné cestě autobusem navštívili malebný zámek Kynžvart. Nejen, že jsme si prohlédli vnitřní poutavou expozici, ale také jsme si vyzkoušeli, jak
se psalo husím brkem.
K večeři jsme si každý „nazdobil“ svou pizzu, za což jsme se odměnili vydařenou diskotékou.
Ve středu byla na programu bojová hra „Sníš si, co si po cestě ulovíš“. Jaké nás ale čekalo
překvapení u rybníka Sekera. Na ohni jsme si v kotlíku uvařili bramborovou polévku a šišky
s mákem. Kromě toho jsme také zhlédli výcvik dvou Border kolií - Mariánky a Bárnie. Rovněž
jsme se mohli setkat i s jejich roztomilými štěňaty. Večer jsme zakončili táborákem
s opékáním buřtů.
Ve čtvrtek jsme navštívili park miniatur – Boheminium v Mariánských Lázních, který čítá 75
modelů památek ČR. Cestou zpět jsme se do Mariánských Lázní svezli lanovkou, kde jsme se
zastavili u zpívající fontány a prošli se po kolonádě. Po návratu zpět nás domácí překvapili
venkovním rautem a sladkým překvapením v podobě domácích lívanců s borůvkovou marmeládou. Opět jsme tento vydařený den ukončili závěrečnou diskotékou.
Ale co byl asi největší zážitek této školy v přírodě? Vlastnoručně jsme si vyzkoušeli dojení koz,
ochutnali jejich mléko a výrobky z něj vyrobené, které si i někteří z nás odvezli domů.
Po celou školu v přírodě nás provázely nejen sportovní soutěže, ale také ty vědomostní. Nachodili jsme bezmála 30 km a věříme, že jsme si to všichni pěkně užili. Tento pobyt byl v okolí Mariánských Lázní velmi pohodový a farmě KOZA DOMA patří velké poděkování.
Mgr. Dita Fialová, Marcela Procházková a Mgr. Tomáš Pittel
(fotografie ze školy v přírodě můžete také nalézt na webových stránkách školy)

Návštěva u včelaře
Chtěla bych touto cestou poděkovat panu Růžičkovi, který má zahradu hned vedle školy a na které chová včely. Mohli jsme ho totiž, jako
každý rok touto dobou, navštívit. Ochotně žákům šestého ročníku vyprávěl o tom, jak se včely dělí, jakou mají v úlu funkci, jakou funkci v úlu
plní královna, co je to propolis a mateří kašička. Velice ochotně odpovídal na otázky, které mu žáci kladli. A nebylo jich málo.
Nakonec se ti, kteří měli zájem, mohli podívat do včelína, a dokonce i do jednoho z úlu.
I
N
F
O
R
M
U
J
E
www.mkns.cz

•
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Upozornění!
Naši milí čtenáři od 18. 7.—22. 7.
2022 probíhá od 7:00 - 17:00 hodin
příměstský tábor. Proto vás všechny
žádáme o trpělivost. Z časové náročnosti nebudou v letních měsících
pořádány žádné další akce.
Děkujeme za pochopení.
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Naše knihovna slaví úspěch!!!
V letošním roce se po delší odmlce opět uskutečnilo klání družstev dětských oddělení knihoven regionu. Akce se konala za finanční
podpory Ministerstva kultury ČR, Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR a obce
Dalovice.
Po 14 ti letech jsme získali 1. místo Hry bez
hranic v kategorii prezentace týmu a knihovny, které se uskutečnily v Dalovicích. Vstávat
v 6:00 se vyplatilo a holky byly nádherné AVATARKY z Nového Sedla. Děkujeme Klárce,
Viky, Terce a Elišce za jejich účast. Byly skvělé
a sama musím přiznat, že vypadaly v dalovickém parku úžasně a staly se tak příjemným
zpestřením pro ostatním návštěvníky. Na závěr jsme avatarky vzali na zmrzlinový pohár, jako
odměnu. Za sukýnky, které nám ušila Jana Švandrlíková, moc děkujeme. Celým dnem nás provázel Bc. Miroslav Mareš, který nás na Hry bez hranic přivezl a odvezl, také jemu velice děkujeme.
Hlavně nám pořídil spousty krásných fotografií. Byla to krásně strávená sobota, ve skvělém prostředí a přátelském kolektivu. Na našem Facebooku můžete naleznout další fotografie a krátké
video zdravice, která nám přinesla vítězství.
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Praxe studentek v naší knihovně
Od 16 - 27. 5. proběhla v naší knihovně praxe studentek Střední školy Živnostenské v oboru knihovnictví, informační systémy a služby. Děvčata se velice aktivně podílela na chodu knihovny a vyzkoušela si
práci nejen za počítačem. Stali se tak příjemným zpestřením pro prvňáčky Základní školy Nové Sedlo,
kterým předčítali. Na návštěvu dorazila také paní učitelka, která studentky na praxi perfektně připravila.

Návštěvníci restaurace Meteor si již užívají venkovní pergolu
Pro zvýšení komfortu návštěvníků našeho kulturního zařízení a restaurace METEOR
bylo naplánováno a Radou města schváleno postavení zakryté venkovní pergoly, která
se uplatní na našem malém náměstí zejména v letních měsících. Po provedené poptávce byla vybrána firma HOBYTEC, která má s těmito stavbami bohaté zkušenosti a
nabídla za dobrou cenu stavbu z masivních, k tomuto účelu určených, hliníkových profilů a střechy z materiálů odpovídajících místnímu zimnímu zatížení. Barva i velikost
pergoly byla zvolena tak, aby byla přizpůsobena stávající budově. Realizace měla proběhnou podle nabídky do konce července a firma nakonec přislíbila, že stavbu provede do konce června. Nakonec termín ještě zkrátila a od čtvrtka 23. června je pergola v
provozu. Stavba je příjemná, přizpůsobená exteriéru a je vidět, že návštěvníci jsou s ní velmi spokojeni.

K. Tetur, tajemník MěÚ

Novosedelská pouť je za námi
Přinášíme vám malé ohlédnutí za Novosedelskou poutí, která se uskutečnila po dvouleté covidové pauze v sobotu 21. května. Pestrý program
si užili dozajista nejen děti, ale i dospělí. Pouť zahájila skupina Carlos Girl pod vedením Karla Švece, dále jsme měli možnost zhlédnout vystoupení rekordmana a devítinásobného mistra světa ve fotbalovém freestylu Jana Webera, osvědčenou kapelu Sortiment, známou zpěvačku a
českou superstar Terezu Maškovou, nestárnoucí Beatles revival a vydařené odpoledne ukončila skupina AC/CZ - AC/DC revival. Celá akce ale
začíná technickou přípravou, stavbou stanů, postavením podia a následným celkovým úklidem, za což děkujeme technickým službám v čele s
p. Švandrlíkem. Dále má každý z organizačního týmu na starosti jinou část přípravy a organizace celé akce. Starostka města Ing. Věra Baumanová zajistila atrakce pro děti a stánky s dobrotami, o ozvučení se postaral tajemník úřadu Ing. Karel Tetur a výběr účinkujících pro vás přichystali místostarosta města Milan Pešák, Mgr. Tomáš Pittel a Pavel Varga. Nesmíme zapomenout na skvělé občerstvení, o které se se postarali Martin Pikrt a Marek Pešák. Děkujeme vám všem, kteří jste si to s námi přišli užít a těšíme se na další příjemnou akci, jako tomu bylo právě o tomto květnovém víkendu.
Za organizační tým Mgr. Tomáš Pittel a Pavel Varga

*

(3 ks)

Všechny
fotografie
najdete na
Facebooku
města.
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Stahujte v: Google Play, App Store
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Inzerce
I vy zde můžete otisknout vaši reklamu. V případě
vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat emailem
na redakcnirada@mestonovesedlo.cz

Výstava pod vedením Mgr. B. Sterzikové „Příroda kolem nás“ byla úspěšně zahájena
V úterý 21.6.2022 proběhlo v atriu Městského úřadu Nové Sedlo slavnostní zahájení výstavy výtvarných děl dětí ze Základní umělecké školy v
Nové Roli, která má zde v Novém Sedle již dlouhá léta svou pobočku. V tento den výstavu obohatily i výrobky malých tvořitelů, které byly vytvořeny z keramiky. Úspěšně zahájenou vernisáž podtrhlo vystoupení našich nadaných muzikantů, kteří rovněž navštěvují pobočku ZUŠ Nová
Role, ale působí v hudebních oborech. Výstavu výtvarných prací lze v atriu zhlédnout do konce července.
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Inzerce

Rozměry v mm

Cena—text

Cena—barva

A4

210 x 297

1. 871,- Kč

3.119,- Kč

A5

148 x 210

932 ,- Kč

1.554,- Kč

A6

105 x 148

466,- Kč

777,- Kč

Dle dohody

Vše je vč. DPH.

3,- Kč/cm2

5,- Kč/cm2

