ZDARMA
květen 2011
Zprávy o činnosti Rady města Nové Sedlo
Rada města zasedala dne 13. 4. 2011, kde projednávala
tyto body – provádění bytové politiky, prodej bytů,
pronájmy nebytových prostor - průběžná zpráva,
zhodnocení stavu komunikací a chodníků po zimním
období a pořádku ve městě, přehled čerpání rozpočtu za

1.čtvrtletí 2011 a v bodě různé – pronájmy a prodeje
pozemků, záměr pronájmu nebytového prostoru, ukončení
nájmu nebytového prostoru a další.
Ing. Věra Baumanová

Jednání zastupitelstva města
II. řádné zasedání Zastupitelstva města Nové Sedlo
se konalo dne 6. 4. 2011, kde zastupitelé projednávali tyto
body – zhodnocení činnosti výkonu přenesené působnosti
MěÚ za rok 2010, zpráva o činnosti Sboru dobrovolných
hasičů a požární ochrany ve městě za rok 2010, dodržování zákona o finanční kontrole za rok 2010, zhodnocení
činnosti veřejné služby ve městě za rok 2010, zpráva
o tvorbě a ochraně životního prostředí ve městě a stavu
na úseku vodního hospodářství ve městě za rok 2010
a bodě různém- prodeje pozemků, uzavření smluv o zřízení věcného břemene, odkoupení pozemků, prodej tzv.
zbytkových bytů třetím osobám a další.

III. řádné zasedání Zastupitelstva města Nové Sedlo
se bude konat dne 22. června 2011 od 15.00 hodin
v sále kulturního domu Meteor v Novém Sedle. Na programu jednání budou tyto body – zpráva o stavu komunikací a chodníků včetně pořádku městě, průběžné hodnocení o plnění investičních akcí ve městě v roce 2011, závěrečný účet za rok 2010 včetně Zprávy o přezkoumání
hospodaření města za rok 2010 Krajským úřadem Karlovarského Kraje a bod různé včetně diskuze. Srdečně zvu
všechny občany Nového Sedla.
Ing. Věra Baumanová

Svoz nebezpečného odpadu
S přicházejícím jarem se provádí velký úklid a bohužel je
vidět.
Město Nové Sedlo zajišťuje bezplatné služby svým občanům, ať je to odvoz papíru, skla, PET lahví, kartonu a v neposlední řadě 2 x do roka svoz nebezpečného odpadu, ne likvidaci komunálního odpadu! Uvědomte si, že nás to stojí všechny nemalé finanční prostředky, které můžeme použít efektivněji.
Co to je nebezpečný odpad: Nebezpečný odpad je takový
druh odpadu, který se vyznačuje negativním vlivem na životní prostředí a zdraví lidí nebo zvířat, nebo při manipulaci s
ním hrozí nějaké další nebezpečí (viz níže). Nelze s ním proto
nakládat jako např. se smíšeným komunálním odpadem nebo
odpadem určeným k běžné recyklaci. Nelze ho tedy ukládat
do otevřených skládek, ani spalovat v běžných spalovnách.
Likviduje se buď ve speciálních spalovnách nebezpečných
odpadů, nebo se dále recykluje ve specializovaných firmách.
Jako nebezpečný označujeme takový odpad, který vykazuje
jednu nebo více z níže uvedených vlastností: Výbušnost, oxidační schopnost, vysoká hořlavost, dráždivost, škodlivost
zdraví, toxicita, karcinogenita, žíravost, infekčnost, teratogenita, mutagenita, schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo
toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami,
schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí
při odstraňování, ekotoxicita Mezi nebezpečný odpad patří:
Syntetické barvy, laky, syntetická ředidla, mořidla, elektrické
baterie, autobaterie, oleje, tuky minerální nebo syntetické,

Takto si občané Nového Sedla představují
svoz nebezpečného odpadu
S přicházejícím jarem se provádí velký úklid
a bohužel je vidět.

ropné produkty,kyseliny, louhy, lepidla, pryskyřice,
zdravotnický materiál (znečištěné obvazy, jehly
apod.), tiskařské barvy, tonery, inkousty, chladničky
a mrazáky obsahující freony, obrazovky, těkavé látky, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad
obsahující rtuť.
Marcela Sienková
vedoucí ÚPIŽP
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STRANA 2
Obdržená dotace na zpracování projektové dokumentace
1) „Bezbariérový a služební vstup do budovy Městského
úřadu“
Je zpracována projektová dokumentace na výše uvedené
akce. Práce provádí firma KV-SVISS s.r.o. Karlovy Vary.
Celkové náklady jsou 40.282,-- Kč včetně DPH a je uzavřena smlouva o dílo. Pro služební vstup je již vydán
územní souhlas.
2) „Stavební úpravy v budově Městského úřadu Nové
Sedlo“

V současné době se zpracovává projektová dokumentace.
Práce provádí firma KV-SVISS s.r.o. Karlovy Vary. Celkové náklady jsou 703.954,-- Kč včetně DPH a je uzavřena smlouva o dílo.
3) „Chodník podél silnice II/209 Z Chranišova do Chodova“
Celkové náklady jsou 124.000,-- Kč včetně DPH. V roce
2011 budou zahájeny práce na realizaci projektu.
Šárka Pojarová, ÚPIŽP

Novosedelská bytová informuje
Vážení občané,
dovolím si poskytnou Vám několik důležitých informací
spojených s činností naší společnosti v uplynulém měsíci.
• Úspěšně pokračujeme ve stavbě městské knihovny, a
i když se problémy na stavbě nezmenšují, řešíme vše
operativně tak, abychom dokončili výstavbu daleko
před stanoveným termínem. V současné době
probíhají již dokončovací práce stěn, podlah,
sociálního zázemí a připravujeme vše pro zahájení
pokládek obkladů a dlažby. Společně s pracovnicemi
knihovny p. Kejvalovou a p. Řežábkovou jsme
vybrali podlahovou krytinu pro společné prostory,
dětský koutek i multifunkční sál. Stejně tak i barvy
nábytku a stěn. Doufáme , že se Vám po dokončení
stavby a otevření bude v nových prostorách líbit.
• Po odstoupení výherce výběrového řízení
na dokončení rekonstrukce městského úřadu jsem se
stali zhotoviteli s druhou nejlepší nabídkou opět my.
Jsem osobně velmi rád, že dokážeme plnit naše
předvolební sliby a dát opět práci místním
řemeslníkům. Musím podotknout, že tak činíme za
podpory široké koalice v zastupitelstvu města. I když
je stavba velmi náročná, snažíme se všichni společně
věnovat pracovní čas všem náležitostem tak, aby

výstavba probíhala bezpečně, klidně, kvalitně
a hlavně co nejlevněji. Snažíme se hledat levnější
varianty technologického řešení výstavby. Snažíme
se městu šetřit co nejvíce prostředky. Tato činnost
však nebývá u firem zvyklostí. Zhotovitelé se spíše
snaží z investora peníze co nejvíce „vyždímat“.
Nám jde o pravý opak .
• V současné době jsme instalovali nový počítačový
program pro správu nemovitostí. V důsledku tohoto
neodvratného kroku jsme museli přesunout všechny
důležité kroky spojené s vyúčtováním služeb za rok
2010. Jsem přesvědčen, že v kooperaci s firmou
ISTA ČR Vám stihneme dodat vyúčtování za rok
2010 v daný termín – tedy do konce dubna 2011 jak
nám nařizuje příslušná vyhláška.
• Topná sezóna bude ukončena jakmile budou
naplněny podmínky pro vypnutí topného systému.
Současné teplé počasí nasvědčuje tomu, že tak bude
učiněno velmi brzy. Topný systém je nastaven tak, že
dochází k automatické regulaci teploty topné vody
v potrubním systému v závislosti na venkovní teplotě.
Přeji Vám krásné květnové svátky, pěkné počasí a
veselou náladu .
Martin Loukota – Novosedelská bytová s.r.o.

Městská policie Nové Sedlo informuje
Dne 25. 3. 2011 došlo v Novém Sedle na sídlišti, v rámci
rozšíření městského kamerového systému, ke zprovoznění
nové kamery, která preventivně sleduje situaci a dění
v ulicích Sadová a Sklářská. Prozatím se jedná o zkušební
provoz s cílem testování zařízení a dalšího nastavení.
V následných měsících se počítá s dalším rozšířením
kamerového systému za účelem zlepšení bezpečnostní
situace ve městě.
Dne 6. 4. 2011 v dopoledních hodinách hlídka Městské
policie Nové Sedlo odchytla v Chranišově volně
pobíhajícího psa černé barvy bez identifikační známky.
Provedeným šetřením byl zjištěn majitel psa, se kterým
byl následně v blokové řízení vyřešen přestupek proti
pořádku ve státní správě a v územní samosprávě podle §
46 odst. 2 zákona číslo 200/1990 Sb. s odkazem na
ustanovení Obecně závazné vyhlášky města Nového
Sedla.
V Novém Sedle, v areálu náměstí u budovy pošty, byl

dne 7. 4. 2011 v 10.37 hodin strážníky
Městské policie Nové Sedlo zadržen muž,
který se krátce předtím v místním obchodě
potravin dopustil trestného činu loupeže. Zadržená osoba
byla následně předána policistům z Obvodního oddělní v
Lokti.
Dne 11. 4. 2011 ve 13.00 hodin byla v Novém Sedle část
Chranišov, na zahradě rodinného domu, nalezena 2 cizí
volně pobíhající štěňata, a to křížence nezjištěného
plemene, bez identifikační známky. Hlídka Městské
policie Nové Sedlo nalezená štěňata odchytla, kdy se
provedeným šetřením strážníkům MP Nové Sedlo
nepodařilo zjistit osobu majitele psů. Obě dvě štěňata byla
následujícího dne, tj. 12. 4. 2011, umístěna do psího
útulku.
str. Viktor Pavlík
str. Roman Tvarůžek
Městská policie Nové Sedlo
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Společenská kronika
PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem
přátelům, známým a spoluobčanům za vyjádření
soustrasti k úmrtí našeho milovaného manžela,
tatínka a dědečka pana Waltera Hampla.
Zarmoucená rodina

Poděkování
Děkujeme všem, kteří prozatím přispěli finanční částkou
na psí útulek v Ostrově. Jelikož tato sbírka trvá do
20. 5. 2011, budou jména zveřejněna v příštím čísle.
Za tyto peníze budou koupeny granule a piškoty jako
minulý měsíc a převezeny do psího útulku na Vítkově.
Každý, komu není lhostejný psí život bez páníčka, se
může jakoukoli finanční částkou zúčastnit.
Děkujeme za pejsky.
Bálintovi

Citát na tento měsíc:
Klepneš-li džbánem o hlavu a uslyšíš dutý zvuk,
nemusí to ještě znamenat,že je prázdný džbán.

Dějiny města Nové Sedlo
Masové sociální nepokoje přiměly císařovnu Marii Terezii
vážněji než dosud řešit úpravu poddanských povinností a
silněji zasáhnout do vztahu mezi poddanými a vrchnostmi.
V srpnu roku 1775 vydala pro České království patent, který
značně zredukoval a stanovil výše a druhy robot podle majetku poddaných. Na pokyn panovnice byly pořízeny v roce
1777 u všech patrimoniálních správ urbáře, které dokumentují poddanské poměry také v Novém Sedle. V květnu roku
1777 sepsal pro celé loketské panství urbář hospodářský
aktuár Ondřej Götzl. Urbář sice popsal povinnosti držitele
dvora Bruckhof odděleně od vsi Nového Sedla, ale výslovně
poznamenal, že ke vsi patří. Poddaní byli rozděleni podle
velikosti majetku na sedláky, chalupníky a domkáře. Setkáváme se i s domovními čísly, které byly zavedeny u nás roku
1770. V Novém Sedle stálo 45 obytných domů, přičemž
dvůr Bruckhof měl číslo popisné 1, žilo zde 12 sedláků,
14 chalupníků a zbytek domkáři.
1. listopad 1781 – zrušení nevolnictví patentem. Patent doplnily ještě další právní normy, jimiž byly upraveny některé
prvky ve společenských poměrech poddanského obyvatelstva. Umožnily mu volnější pohyb a snížily tím i jeho ekonomickou závislost na feudálních vrchnostech. Provedení

♦ 60 let

Machulka Josef
Schauer Pavel
Sihelský Dušan
Uxová Marie
Zedničková Hana
Petříková Stanislava

♦ 65 let

Tothová Jaroslava

♦ 77 let

Brízgalová Helena

♦ 80 let

Záveská Edeltraud
Škvárová Anna

♦ 81 let

Jirásek Miloslav

♦ 85 let

Hauerová Eliška

♦ 89 let

Kováříková Božena

♦ 95 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.
Upozorňujeme vážené jubilanty, že osobní gratulace za Městský úřad a Sbor občanských záležitostí
(SPOZ) není vždy možné absolvovat v den narozenin jubilanta.
Rovněž žádáme ty, kteří si nepřejí uvádět své jméno v této rubrice, aby to nahlásili na tel. 352 358 108
nebo osobně na MěÚ, matrika, č. dveří 8
u p. Hrebákové.
reformy berní agendy státu měly sloužit nové zpřesněné katastry, které by přesnějšími moderními metodami zjistily skutečný aktuální stav hospodářství a majetku v zemi bez rozdílu stavovské příslušnosti. Josefský katastr zpracovaný v letech 1785 až 1789 stanovil za základní jednotku územní organizaci v berní
agendě katastrální obec. Tento moderně definovaný
pojem představovalo vždy přesně vymezené území
jedné nebo více sídelních lokalit. Poprvé byl určen
územní obvod obce Nové Sedlo v podobě, jak se jen
s malými změnami zachoval až dodnes. Zahrnuto bylo
do něho území jižních svahů Pískového vrchu až
k řece Ohři, jež zčásti pokrýval les a zčásti pozemky
dosud vždy samostatně vedeného dvora Vogeleis. Pro
evidenci nemovitého majetku použil katastr již přesnějšího měření a jeho údaje vyčíslil v tehdy platných a
užívaných rakouských plošných mírách. Zásady josefského katastru převzal stabilní katastr pořízený
v Čechách v letech 1826 až 1843. Velikost území katastrální obce Nové Sedlo byla stanovena
v novodobém přepočtu na zhruba 967 ha.
Ing. Věra Baumanová
(použito z publikace Dějiny Nového Sedla)
(pokračování příště)
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STRANA 4
Slovo lékaře
Alergie
Dnes si povíme něco o alergii, protože začíná pylová sezona.
Alergie je nepřiměřená obranná reakce imunitního systému
našeho organizmu na látky z okolního prostředí. Látky, které u
citlivého jedince vyvolávají tyto přehnané obranné reakce
(spouštějí alergickou reakci), nazýváme alergeny. Jsou to často
látky, které zdravému člověku neškodí. Při alergické reakci
organizmus reaguje vyplavením zvýšeného množství histaminu,
který je pak zodpovědný za alergické příznaky. Počet alergiků
neustále roste. Nejméně 25 % obyvatelstva ve vyspělých zemích
je alergických na nějakou látku.
Atopie je dědičně založený sklon k alergii, má proto zřetelný
rodinný výskyt. Typickými projevy atopie jsou atopický ekzém
(atopická dermatitida), pylová alergie (alergická rýma a
alergický zánět spojivek) a alergické astma. Atopici mají
vrozenou schopnost tvořit ve zvýšeném množství protilátky ve
třídě IgE (imunoglobulin E). Tyto IgE protilátky reagují
na alergeny zevního prostředí (pyly, plísně, roztoče atd.).
U dítěte, jehož jeden rodič trpí alergií, je riziko vzniku
alergického onemocnění 30%. Jsou-li alergiky oba rodiče,
zvyšuje se riziko na 60 %. Alergie může propuknout kdykoliv
během života.
Rozdělení alergenů
Inhalační alergeny - pyly trav, bylin a stromů, roztoče, zvířecí
alergeny nebo plísně.
Potravinové alergeny - vajíčka, mléko, pšeničná mouka,
kořenová zelenina, rajčata, ořechy, sója, ryby a různé ovoce.
Hmyzí bodnutí
Léky -penicilin a další antibiotika, barbituráty nebo lokální
anestetika.
Léčba alergie
Léky podávané při alergii můžeme rozdělit do dvou skupin:
• První skupinou jsou preventivní (protizánětlivé) léky. Ty
oslabují klinické projevy alergie, či dokonce zabraňují jejich
vzniku.
• Druhou skupinou jsou tzv. léky úlevové, které jsou určeny k
odstranění akutních alergických potíží, jako jsou astmatický
záchvat či alergické rýmy.

Hyposenzibilace – léčba vakcínami. Formou injekcí či kapek
je pacientovi podáváno postupně se zvyšující množství
upraveného alergenu. Cílem této léčby je vyvolat stav tolerance
organismu nemocného vůči alergenu.
Opatření proti roztočům bytového prachu a jejich
alergenům v domácnosti -co tedy můžeme udělat sami doma
u alergika?
I. skupina – opatření nezbytná
• Uzavřete celé matrace, přikrývky a polštáře do speciálního
povlečení, které je nepropustné pro roztoče i jejich alergeny.
• Ochranné povlaky matrací není možné nahradit žádným jiným
opatřením. Bez nich jsou další úkony neúčinné.
• Pokrývky, polštáře, ložní prádlo lze místo speciálního
povlečení ošetřovat pravidelným praním o teplotě nejméně 60°
C.
• Odstraňte z postele hračky vyrobené z textilu. Samotné
vymrazování hraček nestačí, jelikož z nich neodstraní alergeny.
II.skupina – opatření doplňující
• Regulujte relativní vlhkost vzduchu pomocí zvlhčovačů či
odvlhčovačů vzduchu v bytě na hodnoty 40–50%.
• Pravidelně domácnost větrejte, obzvláště při ranním úklidu
ložnice, vaření, sušení prádla v bytě nebo po koupání.
• Koberce je nejlepší odstranit. Vhodnější jsou stíratelné
podlahy.
• Nábytek je vhodnější volit nečalouněný a nepotažený látkou.
• Šaty a jiné předměty zadržující prach uzavírejte ve skříních.
• Prach stírejte na vlhko nebo speciálními prachovými utěrkami.
• Pokud je to možné, přestěhujte ložnici ze suterénu do vyššího
patra.
• Děti by si neměly hrát ani skákat na postelích a dělat
polštářové války.
III.skupina – opatření pomocná
• Časté luxování vysavačem vybaveným HEPA filtrem
• Ošetřovat koberce a polstrovaný nábytek přípravky
na odstraňování roztočů dle návodu výrobce.

Poděkování sponzorům za zakoupení diagnostického přístroje pro ordinaci PL v Novém Sedle
Vážení občané města Nové Sedlo, dovolte mi,
abych touto cestou poděkoval sponzorům za zakoupení
nového diagnostického přístroje Eurolyser od firmy
Quick Seal pro ordinaci v Novém Sedle. Přístroj výrazně
urychlí diagnostiku např. infektů dýchacích cest nebo
jiných bakteriálních onemocnění (umožní stanovit rozdíl
mezi zánětem virovým a bakteriálním) a dále umožní
stanovení
např. krevní srážlivosti (INR). Tato
vyšetření ušetří zejm. starším občanům
cestu do
chodovské laboratoře a urychlí čas ke stanovení správné
diagnozy. O všech parametrech přístroje budete
informováni v příštím čísle zpravodaje. Děkuji proto

znovu tímto Výboru pro komunitní plánování Města Nové
Sedlo za organizaci sbírky a zejména všem sponzorům:
jmenovitě to jsou:
• Město Nové Sedlo
• Občanské sdružení Nový Kurz o.s.
• Novosedelská bytová s.r.o.
• Fa. Dagmar Kováčová
• Fa. David Altman
• pan Martin Loukota
Jsem přesvědčen, že rychlá diagnostika díky
tomuto přístroji občanům města ulehčí a zkrátí dobu
případného onemocnění.

Upozornění
Vážení pacienti,
z důvodu účasti na kardiologickém kongresu nebudou
lékař ani sestra ve dnech 2.- 4. května (pondělí-úterýstředa) přítomni v naší ordinaci. Nutná akutní ošetření
zajistí MUDr. Tereza Igazová, ordinace PL Důl Vintířov -

areál závodu - u vrátnice. Telefon do ordinace
MUDr. Igazové je 352 463 097.
Děkujeme za pochopení,
MUDr.Vít Baloun
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Základní škola informuje
Soutěže
Olympiáda z českého jazyka
Dne 21. 3. soutěžili ve znalostech mateřského jazyka
v sokolovském Domě dětí vítězové školních kol. Sešlo se zde
28 soutěžících. Naši školu reprezentovala Lucie Pojarová
z 9. A. Se záludnými otázkami si poradila vcelku dobře, takže
se umístila na 10. – 12. místě, což je v první polovině soutěžících. Blahopřejeme!
Minibasketbal
Ve dnech 21. 3. a 23. 3. proběhlo v Sokolově okresní kolo
v minibasketbalu žáků 1. stupně.
Chlapci ve složení František Károly, Jakub Lang, Jakub Liška,
Marek Tyll, Pavel Kovács, Adam Frolík obsadili 5. místo.
Dívky ve složení Zuzana Demeterová, Nikola Vágnerová, Klára Hanková, Lucie Harlasová, Lenka Uxová, Lucie Hiclová
a Kateřina Kloudová obsadily 7. místo.
Šplh
Okresní kolo ve šplhu (žáci 6. - 9. ročníku) proběhlo
v Sokolově dne 29. 3.
Naši „šplhouni“ ve složení Ladislav Konečný, Robert Čikoš,
Milan Karička a Radek Bano si vyšplhali 6. místo.
O stupínek výš skončila děvčata, která v sestavě Nikola Nemčeková, Jiřina Horňáková, Klára Mikulíková a Anna Hiclová
došplhala na 5. místo v celkovém pořadí.
Pochvalu zaslouží Nikola Nemčeková, která mezi jednotlivci
obsadila 2. místo.
Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Vynikajícího výsledku dosáhli ve stejné soutěži žáci 1. stupně.
V okresním kole ve šplhu, kterého se zúčastnilo 15 družstev
Sokolovska, se naši sportovci vyšplhali na nejvyšší stupínek.
O první místo se zasloužili tito sportovci: Jiřina Přibylová,
Šimon Kresán, Laura Čikošová, Miroslav Demeter, Izabela
Pancová, Zdeněk Károly, Valerie Nápravníková, David Dudi,
Nikola Vágnerová a Jakub Liška.
I těmto malým sportovcům blahopřejeme k úspěchu.
(pokračování příště)

Kulturní akce
31. 5. 2011
Zájezd do divadla v Karlových Varech
pro žáky 1.st. ZŠ
1. 6. 2011
Zájezd do divadla v Karlových Varech
pro děti MŠ
4. 6. 2011
Pouť města u příležitosti
Nanebevstoupení páně
sídliště Sklárna
Program:
10.00 - zahájení - vystoupení kapely Zlatá
11.00 – vystoupení žáků ZŠ a místního
tanečního kroužku
12.00 – soutěže pro děti
15.00 – pohádka, Ekumenická mše
v místním kostele
16.00 – Karaoke
20.00 – 24.00 vystoupení kapely
Sympaťáci
PO CELÝ DEN ZAJIŠTĚNOOBČERSTVENÍ
10. 6. 2011
Společenský večer pro seniory
Městský dům METEOR
začátek 19.00 hod.
K tanci a poslechu hrají manželé Homolkovi
Vstup zdarma

Plánované akce v knihovně pro čtenáře
4. 5. od 13-16.30h
Vyrábíme dárek pro maminku.!
Bližší informace se dozvíte
v dětském oddělení i na webových stránkách.

Nové Sedlo bude mít svého zástupce v celostátním kole zeměpisné olympiády
Ruda Juhas třetím rokem navštěvuje
gymnázium v Chodově. V letošním
školním roce se stal členem
čtyřčlenného týmu, který hájil barvy
chodovského gymnázia. Týmu,
kterému se nebývale dařilo.
Druhý stupeň základních škol je
rozdělen do tří kategorií – 6. třída,
7. třída a společná kategorie pro 8.
a 9. třídu. Střední školy soutěží
v jedné kategorii.
Ruda v okresním kole nezaváhal a do krajského kola
postoupil z prvního místa. Stejně dobře si vedli i ostatní
zástupci školy – celkově dvě 1. místa a dvě 2. místa –
všichni slavili postup do krajského kola.
Na rozdíl od kola okresního, ze kterého postupují

do kraje dva nejlepší z každé kategorie, postup
do celostátního kola si zajistí jen ti nejlepší. Chodovským
gymnazistům se v krajském kole podařil husarský kousek.
V kategorii základních škol si odvezli všichni
reprezentanti naší školy medaili, čímž se stali
nejúspěšnějším týmem v karlovarském kraji.
Vyvrcholením snahy celého týmu se stalo vítězství
Rudy v kategorii 8. a 9. tříd.
Poděkování patří za předvedené výkony všem zástupcům
chodovského gymnázia. Věřím, že se Ruda konkurence
nezalekne a bude hájit barvy Nového Sedla, tak
i chodovského gymnázia, jak nejlépe bude umět.
Za pedagogický sbor hodně štěstí v Plzni přeje
Stanislav Srba

STRANA 6
Zprávičky z naší školičky

Divadlo v mateřské školce
Způsobů, jak rozvíjet hudební stránku dětské osobnosti
a tím přispívat k celkovému rozvoji dětského vnímání,
není málo.

KVĚTEN 2011
Dne 5. 4. přijely do naší školky herečky pí. J. Šulcová
s kolegyní z ,,Karlovarského hudebního divadla – divadla
dětí“ s představením ČERVÍK ERVÍN Z OŘÍŠKU.
Hravou formou přiblížily dětem různé rytmické nástroje
– zvonkohru, bonga, ozvučná dřívka, bubínky,
rumbakoule a další. Rozvíjely rytmické cítění dětí
a schopnosti vyjádřit své pocity zpěvem, pohybem –
tleskáním a hrou na nástroje. Vedly děti k dodržování
rytmu, což přirozeně rozvíjí i sluch.
Vkusní maňásci – červík Ervín, žížala Leila, datel Matel
s kamarády s humorem propojovali jednotlivé části
vystoupení. Nenásilnou formou vedli děti k úctě
k životnímu prostředí – kdy děti v barevných čepičkách
a s barevnými pytlíky třídily za zpěvu hereček odpad.
Díky profesionálnímu přístupu obou hereček byla
ve třídě atmosféra plná pohody.
Děkujeme a těšíme se na další setkání a to 21. 11. 2011,
kdy přijedou s pohádkou KAPŘÍK VÉNA A BETLÉM,
která bude určitě vonět vánočními svátky.
Šárka Mysíková, 1. MŠ

Jak jsme nespali v knihovně
V Novém Sedle se letos nespalo, jelikož jsme
v rekonstrukci a jsme provizorně nastěhováni v obřadní
síni. Přesto jsme si Noc s Andersenem užili jako každý
rok.Od 16 hodin jsme soutěžili, kreslili a četli.
Celý tento svátek ukončili vodníci Volšovečkovi,
Čepečkovi, Česílkovi a Krapečkovi na náměstí
vypouštěním světel přání. A co jsme si přáli? Abychom
se sešli za rok v nové knihovně.
Letošní noci se účastnilo 16 dětí a 2 knihovnice.

Prvňáčci na besedě
Ústav pro informace ve vzdělávání - Národní pedagogická
knihovna Komenského vyzval všechny školy a knihovny ke
spolupráci na 3. ročníku projektu „Už jsem čtenář-Knížka pro
prvňáčka“, který podporuje Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy v rámci projektu Podpora čtenářské
gramotnosti.
Naše knihovna se do této akce opět zapojila, i když funguje
ve ztížených podmínkách, a naplánovala s prvňáčky jednu
besedu, která proběhla 7. dubna. Dětské oddělení navštívilo
24 dětí, které byly, přijatelnou formou vzhledem ke svému
věku, seznámeny s knihovním řádem, jak se stát čtenářem,
jaké knihy ve svém oddělení mohou nalézt a jaké jsou
plánované odpolední akce.
Cílem této návštěvy bylo ukázat prvňáčkům cestu ke
knihám, ve kterých mohou již sami bez pomocí rodičů
(babiček, dědečků...) najít spoustu příběhů, pohádek,
moudrosti, legrace, her a zábavy.
Tato akce bude zakončena dne 26. 5. slavnostním pasování
prvňáčků na čtenáře.
Květa a Lenka, knihovnice
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