ZDARMA
prosinec 2009
Zprávy o činnosti Rady města Nové Sedlo:
V měsíci listopadu 2009 rada města zasedala 2x, a to
dne 4. 11. a 18. 11. Dne 4. 11. 2009 rada města projednala plány práce
zastupitelstva města, plány finančního a kontrolního výboru, přehled prodaných bytů a nebytových prostor za rok 2009, zpráva o poskytování
služeb – matrika v roce 2009 a v bodě různé – smlouva o výpůjčce, pronájem pozemků, prodej pozemků, uzavření smluv, zřízení věcného břemena a další. Další rada města proběhla dne 18. 11. 2009, kdy se projednaly tyto body – plán práce rady města na I. pololetí 2010, stav na úseku
sociální péče ve zdravotnictví ve městě, zpráva o poskytování služeb
CZECH POINT za rok 2009, vyhodnocení stavebních akcí za rok 2009 a
v bodě různé – pronájmy a prodeje pozemků, smlouvy o zřízení věcného
břemene a další.
Ing. Věra Baumanová, tajemnice úřadu

Jednání zastupitelstva města:
V. řádné zasedání Zastupitelstva města Nové Sedlo
proběhne dne 2. 2. 2009 od 15.00 hodin ve velké zasedací síni Městského úřadu Nové Sedlo. Na programu jednání bude – plán práce zastupitelstva města, kontrolního
a finančního výboru na rok 2010, rozpočet na rok 2010,
stav na úseku sociální péče a zdravotnictví ve městě,

Příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví a štěstí v Novém roce
Všem občanům přejí
zaměstnanci a úřednice
Městského úřadu Nové Sedlo

zpráva o poskytování služeb Czech point v roce 2009,
přehled pronájmů a prodejů z majetku města za rok 2009
a další. Tímto srdečně zvu všechny občany Nového Sedla.
Ing. Věra Baumanová, tajemnice úřadu

Ostrý start datových schránek se rychle blíží
Všechno na poslední chvíli. I datové schránky. Spuštění datových schránek nelze kvůli zákonu odložit.
Elektronickou komunikaci musí od 1. listopadu 2009
povinně využívat na 350 tisíc úřadů a firem. Připravena
je na to ale jen sedmina z nich. Povinně musí mít datové
schránky 349 142 subjektů, z toho: 7 987 úřadů, včetně
448 notářů a 124 exekutorů a 341 155 právnických osob,
tedy firem zapsaných v obchodním rejstříku. Stav
k 19. říjnu 2009: doposud bylo zřízeno jen 54 707 datových schránek, z toho 4810 občanů, 1481 podnikatelů,
865 úřadů, 39 notářů, 15 exekutorů, 47 214 právnických
osob a 283 insolvenčních správců.
Náš Městský úřad v Novém Sedle věnoval této problematice nemálo času, funguje již elektronická spisová
služba, jak vnitřní, tak vnější, následně bude fungovat
i elektronická archivní služba. Na základě spolupráce
s programovou firmou Triáda, spol. s.r.o. Praha, zastoupenou panem Petrem Fidlerem pro naší oblast a jeho
vstřícným jednáním, úřad se zapracovává do nového informačního systému Munis, instalují se jednotlivé progra-

my pro jednotlivé kanceláře právě i v souvislosti
s datovými schránkami. Tímto děkuji i za aktivní přístup
našemu externímu informatikovi a správci počítačové sítě
panu Pavlu Pocklanovi. Všichni zaměstnanci již absolvovali zaškolení jak na úřadě, tak i na akreditovaných školeních a náš úřad je připraven na spuštění datových
schránek od 1. listopadu 2009.

Touto cestou bych chtěla poděkovat všem úřednicím
městského úřadu, pracovnicím městské knihovny
a strážníkům městské policie za jejich aktivní přístup
k tomuto nelehkému vypořádání se s nastoleným
„problémem“ datových schránek a elektronickou spisovou službou. Toto vše probíhá nad současný rámec
pracovních náplní všech zaměstnanců úřadu,
i na úkor jejich osobního volna. Tímto jim ještě jednou děkuji za kladný přístup k práci.

Ing. Věra Baumanová, tajemnice úřadu
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Velká Anna
Vážení občané,
Český rybářský svaz, Místní organizace Loket provedla
výlov rybníku „Velká Anna“. Této akce se zúčastnilo
mnoho občanů Nového Sedla, kteří přihlíželi výlovu ryb
vypouštěného rybníka. Největším triumfem místních rybářů byl sumec o velikosti cca 160 cm, který byl přemístěn do chovných sádek, jako i další vylovené ryby. „Velká
Anna“ byla vypuštěna z důvodu revitalizace území vodní
nádrže a revitalizace jejího okolí. Na stavbu byla poskytnuta Městu Nové Sedlo dotace ve výši 100%
z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Stavba bude zahájena na jaře 2010 a bude provedena úprava dna, hráze,
opevnění břehů nádrže, bude rekonstruováno přítokové
a odtokové koryto nádrže, bude provedeno brouzdaliště
o rozloze 800 m2, budou provedeny 3 vstupy do nádrže -

schodiště a budou provedeny vegetační úpravy okolo
vodní nádrže.
Šárka Pojarová, ÚPŽIP

Správa hřbitova informuje
Oznamujeme občanům, že ve spolupráci se zařízením
MěÚ přistoupíme k likvidaci dlouhodobě neplacených
a neudržovaných hrobů.

zaplacené, ale jsou udržované a ty je nám líto likvidovat.
Proto budeme postupně zveřejňovat seznamy těchto hrobů, abyste měli možnost upozornit příbuzné pohřbených
či jejich známé a poslat je na Městský úřad buď aby doplatili dlužné poplatky, nebo písemně zažádali o likvidaci
náhrobních kamenů.Hroby, které budeme tímto způsobem / ve Zpravodaji i na hřbitově / zveřejňovat, nebudeme likvidovat do 1 roku od jejich uveřejnění. Pokud se
jejich majitelé 1 rok nepřihlásí, budou postupně rušeny.

Placení hřbitovních poplatků je evidováno v tzv. hřbitovních seznamech a nájemcům, kteří si již nevzpomenou,
kdy poplatek uhradili, posíláme upomínky. To je ale možné jen v případě, když známe jejich adresu. Pokud se přestěhují nebo zemřou, nelze je již dohledat. Ne vždy známe
adresu jejich příbuzných, na které bychom se obrátili
s žádostí o event. zrušení hrobového místa. Na novosedelském hřbitově je v současné době dost velké množství
hrobů dlouhodobě i krátkodobě nezaplacených. Bohužel
je i spousta takových, které sice nejsou deset i více let

S případnými dotazy se obracejte na p. Hrebákovou,
tel. 352358108 nebo sl. Leitermanovou, tel. 352358106.
Alžběta Hrebáková, matrika

Městská policie Nové Sedlo hlásí a informuje:
Dne 19. 10. 2009 ve 14.00 hodin asistovala hlídka Městské policie Nové Sedlo, kolegům z OO PČR Loket při
prověřování oznámení vedené na linku 158 a to ve věci
slovní hádky mezi rodinnými příslušníky na adrese
v Novém Sedle, části Chranišov čp. 27. Po příjezdu hlídky na místo, došlo ke zjištění totožnosti stran slovního
incidentu, dále zjištění skutkového stavu věci, kdy se jednalo o řešení rodinných vztahů mezi dotčenými rodinnými příslušníky. Celá věc byla na místě vyřízena domluvou.
Dne 26. 10. 2009 v 16.30 hodin bylo na Městské policii
Nové Sedlo osobně přijato oznámení od ženy, která byla
slovně a fyzicky napadena v prodejně potravin v Novém
Sedle, ul. Masarykova čp. 486 ze strany jiné ženy. Celá
věc - podezření ze spáchání přestupku proti občanskému
soužití podle § 49 odst. 1, písm. c) zákona číslo
200/1990Sb., byla řádně sepsána, zadokumentována a po

zjištění všech skutečností byla postoupena ke
správnímu orgánu Městského úřadu Nové
Sedlo.
Dne 29. 10. 2009 v 15.25 hodin byla telefonicky ze strany DS OO PČR Loket vyžádána spolupráce při provedení
prověrky u osoby bytem Nové Sedlo, část Chranišov čp.
27, jelikož tato má být údajně podezřelá ze spáchání majetkové trestné činnosti. Ze strany Městské policie Nové
Sedlo byla ihned provedena prověrka v místě bydliště
osoby, kde se však tuto nepodařilo zastihnout. O výsledku prověrky byla neprodleně vyrozuměna DS OO PČR
Loket. Následně však ještě téhož dne v odpoledních hodinách, byla žádoucí osoba zastižena a předána kolegům
z OO PČR Loket za účelem podání vysvětlení k trestné
činnosti.
Dne 9. 11. 2009 v době od 10.00 hodin do 11.00 hodin
pokračování na str. 3
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pokračování ze str. 2

Společenská kronika

se Městská policie Nové Sedlo podílela společně s kolegy
z OO PČR Loket a zaměstnanci Živnostenského úřadu při
kontrole výkupny sběrných surovin v Novém Sedle za účelem
dodržování právních předpisů.
Dne 12. 11. 2009 provedli strážníci Městské policie Nové
Sedlo v místních mateřských školkách besedy pro předškoláky. Besedy byly zaměřeny na bezpečnost v silničním provozu. Poté byly dětem bezpečnostní pomůcky s reflexními doplňky.

str. Viktor Pavlík
str. Roman Tvarůžek
velitel Městské policie Nové Sedlo

♦ 60 let

Hauerová Anna
Novák František

♦ 65 let

Tyml Rudolf
Oláh Koloman

♦ 70let

Horváthová Jarmila
Lázničková Věra
Jirotová Christa

♦ 75 let

Šlapová Ludmila

♦ 77 let

Doubek Václav

♦ 78 let

Mištová Berta
Klaban Antonín

♦ 79 let

Varga Vojtěch

♦ 80 let

Gapčová Margita
David Werner
Klímová Marie
Kafka Jaroslav

♦ 81 let

Machová Bedřiška
Pálinkášová Juliánna

♦ 82 let

Schwarz Karel

♦ 85 let

Navrátilová Irma
Hauer Anna Erna
Török Aladar

♦ 86 let

Trojáková Mária
Kozák Josef

♦ 91 let

Uxová Milada

♦ 98 let

Sihelská Juliana

Kulturní akce
4. 12. 2009
TJ BU Nové Sedlo
ve spolupráci s místní org.ČSSD
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Městský dům METEOR
Začátek: 1600 hod.
Před akcí možno předat Mikuláši
vlastní balíčky pro děti
17. 1. 2010
Zájezd - Hudební divadlo Karlín
Divadelní představení
Opereta „Čardášová princezna
Odjezd od MěÚ: 1000 hod.
Začátek představení: 1500 hod.
Cena vstupenky včetně dopravy: 550 Kč
Bližší informace na tel. 352358116 a 352358103
20. 1. 2010
Míček Flíček
Hraje: Loutkové divadlo Cheb
Městský dům METEOR
Začátek: 9.00 hod.
Vstupné: 30 Kč
29. 1. 2010
Ples TJ BU Nové Sedlo
Městský dům METEOR
Začátek: 2000 hod.
Bližší informace u p. Suchého

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:
Život není o počtu nadechnutí,
ale o chvílích, které nám berou dech.
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Poděkování občanům Města Nového Sedla
Na popud občanského sdružení Nový kurz byla uspořádána veřejná sbírka pro občany postižené povodní Městyse
Strunkovice nad Blanicí. Dne 9.11.2009 jsme obdrželi děkovný dopis včetně DVD od starosty Městyse Strunkovice nad
Blanicí Ing. Karla Matějky. Protože toto poděkování patří i všem zúčastněným občanům Nového Sedla, tak tento dopis
zveřejňujeme a připojujeme se ještě jednou s poděkováním.
Milan Bauman- předseda o.s.
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Základní škola informuje
Sport
Přespolní běh
Okresní kolo v přespolním běhu žáků 2.stupně proběhlo
v Sokolově. Radost nám udělali chlapci obou kategorií.
Kategorie 6. a7. třída - Ondřej Žiška, Lukáš Chvapil,
Lukáš Vítek, Michal Trefil, Milan Pešák – obsadili vynikající 3. místo.
Kategorie 8. a 9. třída - Bedřich Rychna, Eduard Lakatoš,
Daniel Petřík, Martin Kott, Martin Kounovský – obsadili
nejvyšší stupínek – 1. místo a vybojovali postup do krajského kola.
Krajské kolo proběhlo 3. 11. v Karlových Varech a zde
naši běžci obsadili 4. místo.
Jsou to velice pěkné výkony, za které mají naše poděkování.
Přespolní běh – okresní kolo absolvovala i děvčata 6. a
7. ročníku. Ani ta si nevedla špatně. Dívky ve složení Anna Hiclová, Jiřina Horňáková, Karolína Bílková, Natálie
Rojtová, Šárka Bublíková, Nikola Nemčeková obsadily
4.místo. Gratulujeme.
Stolní tenis
Ve dnech 11 . a 13. listopadu ožila naše škola nebývalým
sportovním ruchem. Pořádali jsme totiž okresní kolo
ve stolním tenisu.
Ve středu 11. 11. zápolili žáci 6 .a 7. ročníku. Radost nám
udělala obě mužstva.
Chlapci ve složení Patrik Le, Lukáš Vítek a Ondřej Žiška
vybojovali 2. místo.
Dívky ve složení Gabriela Gergelyová a Michaela Kovácsová obsadily vynikající 1. místo.
V pátek 13. 11. soutěžili starší žáci- 8. a 9. ročníku.
Chlapci ve složení Bedřich Rychna, Michal Varga a Ervín
Ehm vybojovali 3. místo.
Dívky ve složení Lucie Suchá a Klára Demeterová vybojovaly výborné 1. místo.
Obě družstva děvčat a jedno družstvo chlapců (mladší
žáci) postupují do krajského kola, které se uskuteční
v Lubech u Chebu dne 20. listopadu.

Všem sportovcům děkujeme, v kraji přejeme co nejvyšší
umístění.
Poděkování patří také panu učiteli Jiřímu Machulkovi,
který okresní kolo uspořádal.
Sběr lesních plodů
Stalo se již tradicí, že podzim ve školní družině naší školy
patří žaludům a kaštanům. I letos během září a října chodily děti na vycházky, ze kterých se vracely obtěžkány
těmito plody. Paní vychovatelky neustále vybíraly od dětí
donesený sběr, vážily, zapisovaly, tahaly těžké pytle,
až nakonec dospěly k číslu 1390 - to je počet kilogramů,
které jsme letos nasbírali a předali Mysliveckému sdružení Lověna z Horního Rozmyšle v zastoupení pana starosty
Ing.Davida Cervana. A kdo patřil mezi nejpilnější sběrače?
l. místo obsadila Kristýna Krautzbergerová – 150 kg
2. místo patří Stanislavu Srbovi – 86 kg
3. místo – Nikola Vágnerová - 76 kg
V polovině listopadu opět děti dostanou od myslivců nějakou odměnu.
Vyhodnocení proběhne na 1. stupni.
Velkou zásluhu na této záslužné akci mají paní vychovatelky školní družiny – Markéta Dvořáková a Krista Kulhanová.
Patří ji m naše poděkování.
Exkurze do Plzně
Dne 9. 11. navštívili žáci 6. A a 7. A stálou interaktivní
výstavu Techmania v Plzni.
Děti si mohly všechno vyzkoušet na vlastní kůži. Nejvíce
je zaujala expozice TOP SECRET, kde se mohly vydat
na tajnou misi jako tajný agent, či si mohly zahrát na detektivy. K výuce názorně využili žáci model Pythagorovy
věty.
Pedagogickému doprovodu i žákům se exkurze moc líbila.
Akci pro žáky připravila paní učitelka Marcela Procházková a pan učitel Jiří Machulka.

Procházka naší bylinkovou zahrádkou ( pokračování )
Máta peprná – je vícenásobný kříženec divoce rostoucích druhů mát, který se odedávna pěstuje v řadě forem a někdy také
zplaňuje. Je to vytrvalá bylina s dřevnatým oddenkem a podzemními i nadzemními výběžky s četnými pupeny. Pěstuje se v několika kulturních
odrůdách ve většině evropských zemí na velkých plochách, velice často se však vyskytují i ve venkovských zahrádkách. Množí se dělením trsů nebo řízků výběžků. Sbírá se nať, někdy také list. Droga obsahuje 1-2 % silice, v níž je přes 50 % mentolu,
dále jeho estery s kyselinou octovou a valerovou, přes 10 % mentolu a dalších asi 40
složek. Poměr těchto složek je dost proměnlivý a má vliv na kvalitu drogy. Dále jsou
v nati obsaženy třísloviny 5-10% a hořčiny. Máta patří mezi nejčastěji používané drogy a je součástí mnoha čajových směsí. Máta patří mezi medonosné rostliny a byla
nalezena již v egyptských hrobkách při vykopávkách v Karnaku. V Severní Americe
a východní Asii se pěstuje odrůda máty rolní, která je hlavním zdrojem mentolu.
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Zprávičky z naší školičky

Bramboriáda
V říjnu jsme uspořádali v naší mateřské škole “ bramborový den“. Nejprve jsme vyhlásili akci s názvem „Mámo,
táto pojď si hrát“. Za domácí úkol měly děti, spolu
s rodiči, vytvořit strašidýlko z brambor- bramboráčka
a přinést na výstavku do mateřské školy. Byly vytvořeny
neuvěřitelné postavičky, kde rodiče i děti pustily svou
fantazii na procházku. Je škoda ,že se zapojilo jen 15 rodičů z 56. 16. října proběhl již zmiňovaný bramborový
den. Vyráběli jsme bramborové korále a sledovali vliv
vody a vzduchu, zdobili jsme „svetr“ za pomocí barvy
a bramborových tiskátek, kutálely jsme brambory mezi
kuželkami, společně jsme si vyrobily i bramborové mlsá-

ní za pomocí tvořítek – vykrajovali jsme různé tvary
z plátů brambor, které nám paní kuchařky upekly. V závěru dopoledne jsme si s dětmi u výstavky bramboráčků
vyprávěli o bramborách, zarecitovali básně a v neposlední
řadě vyhodnotili bramboráčky. Hodnocení bylo jednoznačné, všechny byli úžasné a nepřekonatelné, proto
všichni jejich stvořitelé byli oceněni sladkostmi a diplomem. Bramborovou tečkou byl oběd, který byl takříkajíc
stylový. Podávaly se pravé bramborové placky. Akce se
dětem jistě líbila a co se vše dá vytvořit, posuďte sami.
Šárka Mysíková, ředitelka 2. MŠ

Čtenáři dětského oddělení se dočkali větších prostor

Skoro 35 let navštěvovaly děti své oddělení o velikosti
24m2. Je to neuvěřitelné, že v této místnosti bylo zařazeno na 5000 knih a děti ZŠ a MŠ ji pravidelně navštěvovaly při besedách. Kvůli velkému zájmu při odpoledních
akcích se čtenáři usazovali do veřejných prostor. To vše je
již minulostí! Během jednoho měsíce proběhla rekonstrukce dětského oddělení za přísného dohledu projektantů
- samotných dětských čtenářů, a proto datum 27. 10. 2009
jsme zaznamenali jako významnou událost do kroniky
naší knihovny.

V tomto příspěvku se nebudeme záměrně zmiňovat,
k jakým změnám došlo. Chtěli bychom touto cestou pozvat své čtenáře, rodiče … veřejnost dne 9. 12. od 16 hodin na slavnostní otevření zrekonstruovaného oddělení.
Všichni jste srdečně zváni!
Vstupné: pidilidi zdarma, velcí lidé pytlík bonbónů.
Květa Kejvalová a Lenka Řežábková, knihovnice
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Veronika Fišarova, Jalový Dvůr
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