ZDARMA
červen 2009
Vážení občané,
dovolte, abych Vás opět z těchto stránek co nejsrdečněji
pozdravil a pozval na další společné setkání.
Tak, jak tomu bylo doposud, budu se zabývat jednotlivými záměry města v oblasti jeho rozvoje. Dnes bych se
rád pozastavil u projektů, které by měly sloužit jako doplňkové, lépe řečeno projekty, určené pro občanské volnočasové využití.
Než tak učiním, rád bych informoval o jedné důležité
skutečnosti a to o ukončení směnné smlouvy mezi Sokolovskou uhelnou společností a Městem Nové Sedlo
v souvislosti se směnnou pozemků. V současné době je
město majitelem všech pozemků, o které SU, a.s. požádala a z právního hlediska nic nebrání tomu, aby zahájilo
přípravu a realizaci svých záměrů v oblasti průmyslové
zóny a jejího okolí.
To bylo jen na úvod, ale o záměrech v této lokalitě
až někdy příště. Dnes bych Vás všechny rád potěšil, alespoň jsem o tom skálopevně přesvědčen, zásadními informacemi o lokalitě a jejího okolí „Velká ANNA“.
V nedávné době bylo našemu městu potvrzeno schválení projektu „stavební – realizace“ záměru „Velká ANNA“. Co je to za projekt a co je jeho cílem?
Tento projekt má za úkol zrevitalizovat celou nádrž a
její blízké navazující okolí. Měla by tak vzniknou rekonstruovaná víceúčelová vodní nádrž s možností využití
vodních sportů. Je nutno podotknout - pouze na vlastní
nebezpečí občanů. To v právní praxi znamená, že to nebude regulerní koupaliště, ale také to neznamená, že nemůže ke koupání sloužit.
Ze stavebně technického hlediska to bude znamenat,
že celá nádrž bude vypuštěna, dojde k vybagrování celého dna, odbahnění, novému vysvahování a modelaci dna.
Další část bude zahrnovat výstavbu napouštěcího objektu,
opravu vypouštěcí části nádrže a celkovou úpravu tělesa
hráze. Finální část pak zahrnuje břehovou linii nádrže
a jejího okolí. Bude se jednat o jednotlivé přístupové komunikace, klidové části včetně doprovodné úpravy okolní

zeleně.
Cílem projektu je umožnit občanům Nového Sedla trávit
volné chvíle v místě svého bydliště v oblasti klidové zóny
dle „Územního plánu města“ s možností aktivní rekreace.
Celá tato oblast je zahrnuta do vyšší části záměru a měla
by navazovat na další lokalitu, která je v přípravě pod
názvem „Malá ANNA“. Ta následně navazuje na oblast
„Nové Sedlo – Jih“, což je zatím pouze myšlenka
a pracovní název, která nemá v současnosti právní podklad. Neznamená to ale, že je to pouze hypotéza, která
nemá reálné řešení! Pouze v současné době není akceptovatelná a reálná v návaznosti na nedokončenou část
„Malá ANNA“.
Rád bych touto cestou podotknul jednu zásadní informaci a byl bych velice rád, kdyby jste ji akceptovali. Celý
nápad vycházel z plánů a představ Vašich dětí. Město, ve
spolupráci se Základní školou, která ve svých učebních
osnovách zavedla u 8. a 9. tříd „projektování“! Vytvořila
tak systém, který využívá představ samotných dětí jako
zdroje nápadů, které svým sobě vlastním přístupem, vytvářejí něco jedinečného. Toho jsme využili pro realizaci
a tvorbu projektové dokumentace výše uvedeného díla.
Jako starosta a pedagog zároveň, tuto aktivitu školy
a naší mládeže vítám. Práce mládeže v těchto činnostech,
kde se přímo zapojují do procesu tvorby krajiny a území
města, má u mě i u orgánů státní správy stoprocentní podporu. Touto cestou bych rád poděkoval všem pedagogům,
kteří se na projektech se svými třídami podíleli a přispěli
svou pedagogickou praxí k rozvoji města a tvorbě jejího
hezčího okolí! Zároveň všem zmíněným přeji v dalších
projektech hodně nápadů, vtipu a velké odhodlání v obhajobách projektů na Městském úřadě. Ještě jednou moc
děkuji – jen tak dál!!!
Doufám, že jsem Vás alespoň trochu potěšil a natěšil.
Přeji Vám hezké nadcházející letní období a příště nashledanou.
Ing. David C e r v a n, Ph.D.
starosta města

Zprávy o činnosti Rady města Nové Sedlo:
V měsíci květnu 2009 rada města zasedala 2x, a to
dne 6. 5. a 20. 5. 2009. Dne 6. 5. 2009 rada města projednala Zprávu – srovnání předběžných kalkulovaných cen
za vytápění pro rok 2009, plán práce rady města
na II. pololetí 2009, zprávu o plnění investičních akcí
ve městě na rok 2009, v bodě různé – zrušení nájemní
smlouvy na nebytový prostor, výměnu plynového sporáku, oprava podlahy, výměnu vany, uzavření nájemní
smlouvy, pronájem části pozemku, pronájem pozemku,
prodej pozemku, schválení smlouvy o zřízení věcného

břemene, prodloužení nájemní smlouvy, vyhlášení záměru pronájmu bytu č. 13 a jiné. Dne 20. 5. 2009 rada města
projednala zprávu o zhodnocení komunikací a chodníků
po zimním období a v bodě různé projednala žádosti
o pronájmy a prodeje pozemků, směnu pozemku, rozpočtové změny, pronájem plechové haly, žádost občanů
z Louček ohledně rychlosti na silnici Loket- Nové Sedlo
a další.
tajemnice, Ing. Věra Baumanová
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Základní škola informuje
Soutěže
Vybíjená - dívky l.stupeň
Ohromného sportovního úspěchu dosáhla děvčata
1.stupně v krajském kole ve vybíjené- Preventan cup.
Po tvrdých soubojích s pěti silnými družstvy si dívky
ve složení A. Přibylová, N. Nemčeková, V. Adamcová, T.
Zbuzková, T. Mihoková, G. Gergelyová, J. Horňáková, K.
Bílková, K. Kaniová, K. Dostálová a N. Rojtová zaslouženě vybojovaly nejen 1.místo, ale i postoupily
do celorepublikového kola, které proběhne ve dnech
7.a 8.června ve východních Čechách, v Pecce u Jičína.
Budeme našim děvčatům držet palce. Děkujeme jim i paní
učitelce Brigitě Möcklové za vzornou reprezentaci školy.
CocaCola cup
Ve čtvrtek 30.dubna – v den, který zároveň patří čarodějnicím – pořádala naše škola okrskové kolo ve fotbalu –
CocaCola cup. V tomto kole se utkala 4 družstva o postup
do dalšího kola. Naši fotbalisté sice kopali ze všech sil, ale
nakonec skončili druzí za fotbalisty z Lokte. Poděkování
za dobrou organizaci celého turnaje patří panu učiteli Jiřímu Machulkovi.
Vzdělávací akce
Den Země v ZŠ Nové Sedlo
Všichni žáci prvního stupně si ve středu 22. 4. připomněli
Den Země.Paní učitelky si pro děti připravily spoustu zajímavostí.
Prvňáci třídili věci kolem nás podle materiálů, ze kterých
jsou vyrobeny. Celá třída se proměnila v dílnu, kde se luštilo, jednotilo, vyrábělo leporelo, vystřihovalo a lepilo.
Děti pracovaly samostatně i ve skupinách. Každý žáček si
vyplnil pracovní list, kde si podle instrukcí paní učitelky
sám zhodnotil své pracovní aktivity v tomto dnu.
Druháci byli rozděleni na dvě skupiny. Jedna skupina si
již den předem vyrobila třídící notýsek, do něhož si
po celý zbytek dne žáci zapisovali svůj osobní odpad.

V ten pravý den si ve škole vše zhodnotili, vytvořili si
podle svých zápisků jednu velkou hromadu imaginárního
odpadu. Z této hromady odpadků posléze třídili jednotlivé
věci a došli k zjištění, že do směsného koše jim zase tolik
nezbude. Druhá skupina si povídala o vodě, jejím významu, zkoušela, kolik vody se ušetří, nekapou-li nám kohoutky. Procházkou ke zdejšímu rybníku svůj den zakončili tím, že v hygienických rukavicích, které si donesli z
domova, posbírali 13 igelitových tašek odpadu.
Třeťáky zajímal vzduch a jeho síla. Vyrobili si malé větrníčky, které si venku pomocí větru roztáčeli. Paní učitelka
přinesla dětem předpěstovaná semena jírovců. Děti si je
před školou zasadily, těší se, jak jim porostou.
Žáky 4.ročníku zajímaly ekologické značky, které by měly
být na všech obalech a etiketách. Žáci zjišťovali, na co nás
která značka upozorňuje, vyhledávali v tabulkách číselné
kódy. Při těchto aktivitách se žáci seznámili s novými
pojmy, své znalosti si na závěr ověřili v krátkém testu,
který pro ně připravila paní učitelka.
Pro páťáky byl tento den ve znamení výzkumu, co dokáže
plastová lahev. Počítali různé zajímavé slovní úlohy, které
si sami vymýšleli, zamýšleli se nad různými skutečnostmi,
vážili, měřili objemy, vytvářeli monumentální stavby.
Tento den se nám všem moc líbil.Příští rok budeme pokračovat, již nyní sbíráme nové nápady.
Za celý tým Mgr.Lenka Žišková
Škola v přírodě
Pestrý týden od 10. do 16. května prožilo přes 40 dětí naší
školy na škole v přírodě. Dočasným domovem jim byl
penzion Filip, který svým vybavením zajišťoval dětem
téměř domácí prostředí. Jen si představte, pokojíky
po třech byly vybavené televizí, součástí bylo i příslušenství, v objektu byla tělocvična, hned vedle objektu hřiště.
Také program týdenního pobytu měly děti velice pestrý –
sportování všeho druhu, turistické vycházky do okolí, soutěže, nechyběly ani diskotéky. Byl to pěkně prožitý týden.

Originálnější než originál
V polovině května si počasí vzpomnělo na jarní rozmar
a ukázalo svou pochmurnou náladou, že ještě není všem
chladným dnům konec.
Občanskému sdružení Nové Sedlo- Nový Kurz, ale tyto
rozmary nevzaly chuť do práce, a pro všechny pamětníky
starých dobrých časů uspořádalo akci vskutku originální. Kytičkové oldies mělo vyjádřit nejenom jarní náladu
ve společnosti, ale i vzpomínku na dobu lásky a květinových dětí. Některé i dorazily, a přestože na parket kulturního domu Meteor dohlížel protidrogový činitel, nebylo
třeba si posílat psaníčka k navození dobré nálady. Tu si
přítomní hiepies přinesli už sebou.
Akce se rozjížděla pozvolna. Avšak nakonec dostala
stejně rychlý spád jako kdysi ve Woodstocku. A nebylo k
tomu zapotřebí ani menší než malé množství psychotropních látek. Účast byla, jako na všech akcích občanského
sdružení, početná. Mohli jste se zde potkat i s vrcholnými
činiteli města.
Nakonec byli odměněni ti nejoriginálnější za svou píli
při úpravě dobového zevnějšku. Z nejpovedenějších konfekcí vybrala porota partu Pešákových, sestry Hezouč-

kých a Evu Hermannovou. Speciální cena putovala
k neznámé štíhlé blondýně, která jako „pravá dáma hipies“, plula celý večer v ukázkovém kostýmu včetně brýlí, parketem.

Jan Pavlovčín
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Společenská kronika
Kulturní akce

5. 6. 2009
Společenský večer pro seniory
Městský dům Meteor
K poslechu a tanci hrají manželé Homolkovi
Začátek: 19,00 hod.
Vstup zdarma
6. 6. 2009
Den D – paintball club Nové Sedlo
Pískovna Loučky
Zahájení – 11,00 hod.
15. 6. 2009
Vítání občánků
dle zaslaných pozvánek
25. 6. 2009
Slavnostní rozloučení s žáky 9. třídy ZŠ
Zasedací síň MěÚ - 15,00 hod
26. 6. 2009
Slavnostní rozloučení s žáky ZŠP
Zasedací síň MěÚ - 8,00 hod.
4. 7. 2009
Turnaj domorodců
Hřiště TJ Baník Nové Sedlo
Zahájení - 9,00 hod.
Vyhodnocení – 19,00 hod. METEOR

Citát na tento měsíc:
V aritmetice lásky jedna plus jedna znamená všechno
a dva mínus jedna neznamená nic.
(Mignon Mclaughlinová)

Nohejbalový turnaj
Dne 16. 5. 2009 se na kurtu
v Novém Sedle uskutečnil tradiční
nohejbalový turnaj - Memoriál Otty
Mühlbauera. Přestože noční a ranní
vydatný déšť odradil některé přihlášené hráče, turnaj proběhl v bezvadné náladě a pod příjemným jarním sluncem. K dobré náladě přispělo i chutné občerstvení, o které se postarali členové SPORT KLUBu Nové
Sedlo. Ceny jednotlivým hráčům předala místostarostka
Městského úřadu v Novém Sedle paní Krista Kulhanová.
Na třetím místě se umístilo družstvo Loket B, na druhém místě se umístil SPORT KLUB NOVÉ SEDLO a první místo
obsadilo družstvo Loket A ve složení B. Rychna, M. Rubáš
a M. Vostrý.
Ivana Papežová.

♦ 60 let

Raisová Anneliese
Pacourek Pavel

♦ 65 let

Hanko Alexander
Sterziková Jana

♦ 70 let

Endisch Oswald

♦ 79 let

Brizgala Martin

♦ 80 let

Zadák Alois

♦ 82 let

Pittel Wilhelm

♦ 83 let

Weissová Emma

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

Pozvánka na vernisáž
Občanské sdružení Nové Sedlo Nový kurz, o.s. připravuje vernisáž
fotografií s besedou na téma:
„Život, památky, zajímavosti a příroda
v Číně a Tibetu“
a následnou výstavu. Vernisáž s besedou
se uskuteční dne 15. 6. 2009
od 17.30 hodin ve velké zasedací síni
Městského úřadu v Novém Sedle
a následná výstava fotografií proběhne
od úterý dne 16. 6. 2009 do 19. 6. 2009.
Přednáší Věra Baumanová.
Rozpis výstavy:
pondělí a středa od 9 do 17 hodin
úterý, čtvrtek a pátek od 9 do 15 hodin
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Pálení čarodějnic

30. duben je každoročně spojen s pálením čarodějnic
a stavěním májek. V našem městě se letos organizace „ Pálení čarodějnic" ujal majitel restaurace BAMBOOCHA pan
Illeš. V areálu naproti restaurace čekala velice zdařilá čarodějnice na své spálení. Za výrazné pomoci členů místního
hasičského sboru byly pro děti uspořádány různé soutěže,
kterých se v hojném počtu zúčastnily děti všech věkových
kategorií. Velkou motivací jim byly sladké odměny, kterými
organizátoři nešetřili.
Vyhlášena byla samozřejmě i soutěž o nejhezčí čarodějnici. Porota měla ovšem velice snadné rozhodování. Opravdová
čarodějnice přiletěla jenom jedna, byly jí tři roky a byla
opravdu originální. Cenu si proto právem zasloužila.
K večeru vzplála i čarodějnice na vatře, děti spokojeně odešly
domů a pro dospělé pokračovala zábava za doprovodu živé
hudby.
Poděkovat bychom chtěli všem sponzorům, kteří se na akci podíleli: Město Nové Sedlo, Potraviny TIPO, Potraviny
Jan – Nové Sedlo a místní hasičský sbor.
Krista Kulhanová
VODNÁŘSKÝ ZVON ROZEZNÍ TOMÁŠ PFEIFFER
Koncert SPOLEČNÁ VĚC 2009
dne 13. 6. 2009,
Rytířský sál hradu Loket v 19.00 hodin.
Vodnářský zvon – nástroj starý řadu století
rozezní Tomáš Pfeiffer alikvotními tóny,
které dle prastaré tradice povznáší ducha
a léčí tělo.
Informace: 721 150 871

Poděkování
Chtěla bych poděkovat pracovnicím
České pošty v Novém Sedle pí. Vodehnalové, Duškové a hlavně pí. vedoucí pošty
Zdeňce Honsové za obětavost, pomoc a radu.
M. Kulhavá, Loučky

Plánované akce v knihovně
pro dětské čtenáře
• 10. a 17. 6. od 13-16.30hodin
Vyrábíme dárek pro ... (překvapení)

• 24. 6. od 15hodin
Soutěžíme na čas ve skládání puzzlů.
První tři vítězové obdrží dárek.
Bližší informace se dozvíte v dětském
oddělení, nebo také na webových stránkách
www.knihovnanovesedlo.cz.
vydává
Úřad města Nové Sedlo, Masarykova 502,
357 34 Nové Sedlo,
tel. 352 358 105, fax: 3523 58 122
www.mestonovesedlo.cz
info@mestonovesedlo.cz
tajemnik@mestonovesedlo.cz
Redakční rada: Ing. Baumanová, Kejvalová, Bauman,
Hrebáková, Pavlík a Pavlovčín.
Za obsah, formulaci a původnost příspěvků ručí autor.
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