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Úvodní slovo starosty
Vážení občané,
dovoluji si Vás tímto pozdravit,
i když s měsíčním zpožděním, a dovolte mi i popřát Vám všem úspěšný
a klidný rok 2012.
Držíte právě ve svých rukách první
výtisk Novosedelských listů. Mnozí
z Vás jistě zaznamenali změnu na postu starosty města, která se uskutečnila
na řádném zasedání zastupitelstva
města dne 7.12.2011.Tato záležitost nebyla okamžitým „plácnutím„ do vody,
nýbrž dlouhodobě připravenou akcí.
Nechci Vás zatěžovat důvody, které
vedly zastupitele k této výměně a vše
jsme si s paní Kulhanovou i následně
vyříkali.Některé detaily k této výměně
jsem již uvedl na veřejném diskusním
fóru Občané Nové Sedla umístěném
na Facebooku.Pro některé z Vás se tedy
budu opakovat. Považuji ovšem za nutné informovat o těchto skutečnostech
i širší veřejnost právě prostřednictvím
nových Novosedelských listů. Tyto
informace jsou určené zvláště pro
ty spoluobčany, kteří nemají přístup
k internetu, či nemají přístup k sociálním sítím a to právě k zmíněnému
Facebooku. I když je komunikace
prostřednictvím Facebooku a jiných
sítí fenoménem dnešní doby, není tato
komunikace dostupná všem občanům
města. Pokusím se tedy i zde ve stručnosti shrnout pár svých připomínek
a postřehů.
Na horkém křesle starosty v Novém
Sedle jsem rozhodně neměl ambice
sedět .Pokud si zde někdo myslí, že
jsem přijal tuto obrovskou výzvu
s vidinou výrazného finančního
přilepšení, tak ten se nesmírně
a hluboce mýlí.Čas strávený prací navíc (ono to totiž o ničem jiném není
a nebude) mi bude logicky chybět
jinde a není žádným tajemstvím, že
mé osobní mimopracovní aktivity
mě a mojí rodině přinášely mno-

hem větší finanční prospěch.Tento
krok jsem udělal pouze s vidinou
zlepšení podmínek občanům žijícím
v Novém Sedle a beru na sebe osobní
zodpovědnost za tento úkol.
Takže první změny přicházející
ihned po Novém roce :
- budou opět pravidelně vycházet
tištěné Novosedelské listy. První celobarevné číslo máte právě ve svých
rukách. Vyzval jsem všechny zájemce o práci v redakční radě, aby se
dobrovolně přihlásili. To se také stalo, a byla ustanovena nová redakční
rada . Děkuji všem těm, kterým není
lhostejné v jakém formátu a s jakým
obsahem budou listy vycházet.
- vždy středeční odpoledne (12.00 –
16.30) bude vyhrazené jako hodiny
se starostou , může přijít tedy kdokoliv na návštěvu do mé kanceláře
projevit svá přání, náměty na zlepšení činnosti úřadu, zlepšení života
ve městě , sdělit své problémy. Začali
jsme velkým úspěchem již 4.1.2012
od 12.00 . Jediná výjimka, kdy se
Vám nebudu bohužel moci věnovat,
jsou pravidelná zasedání rady města
či zastupitelstva města. Ostatní dny
je kancelář starosty samozřejmě pro
veřejnost otevřena také, je ovšem
možné, že nebudu moci pro velké
časové vytížení reagovat na Vaše
podněty okamžitě a osobně.
- Dne 11.1.2012 byla svolána schůze
všech předsedů společenství vlastníků bytových domů ve městě, na
které jsem si dovolil informovat
odpovědné zástupce o připravených změnách týkajících se každodenního života jednotlivých
společenství vlastníků ve vztahu
k legislativním změnám a to zvláště na úseku dodávek tepla a teplé
vody. Uděláme maximum pro to,
abychom usnadnili život všem lidem
napojeným na systém dodávek tepla

a teplé vody.O jednotlivých krocích
budu vždy předem informovat jak
zastupitele města, tak i předsedy jednotlivých společenství.
- byly zavedeny pravidelné 14 denní
porady vedoucích pracovníků všech
organizací napojených na město
a jeho rozpočet, čímž předejdeme
budoucím komplikacím a nedorozuměním . Začali jsme 23.1.2012.
- zveřejním průběžně podstatné
informace ze zápisů 2 kontrol provedených na Novosedelské bytové
s.r.o. v roce 2011 ( dále jsem nechal
v současné době zpracovat i kontrolní zprávu auditorskou kanceláří
z příslušného oboru – rovněž bude
zveřejněno) a 1 kontroly provedené
v Základní škole a to zvláště pro objasnění celé situace a ukončení dohadů
a fám kolujících městem.
- je pro mne nepřijatelný nynější
schodkový rozpočet města, a proto
bude tento rozpočet podroben poměrně rozsáhlému prozkoumání.
Přijdou úsporná opatření, ovšem
rozhodně ne typu vypínání veřejného osvětlení, jak jsem již četl poznámky občanů právě na internetu
a na Facebooku.
- před každým zastupitelstvem
budu organizovat „ Hovory s občany“, kam budou moci občané přijít
a diskutovat k tématům programu
zasedání zastupitelstva města a samozřejmě nejen k nim. Začínáme
před zastupitelstvem v dubnu 2012
od 17.00 hodin ve velké zasedací
místnosti MěÚ Nové Sedlo- termín
bude oznámen včas.
Avizuji předem, že se nebudu příliš
často zapojovat do debat na Facebooku či jiných sociálních sítích.
Každý, kdo bude mít jakékoliv problémy, dotazy, náměty na zlepšení
či postřehy, nebojte se přijít na městský úřad. Otevřu radnici lidem tak,

aby se nebál nikdo na úřad jít a žádat o pomoc či spolupráci.Úředníci,
a to včetně starosty, jsou tu pro vás.
Nechte mne alespoň chvíli pracovat
než budu podroben Vašim soudům.
Můžu Vám ovšem již nyní slíbit, že
nebudu podléhat žádným zájmovým
skupinám, ani jednotlivcům, vyžadujícím si pro sebe různé výhody či
privilegia. Budu se snažit dělat vše
transparentně a hlavně spravedlivě.
Mým velkým přáním je stmelit všechny zájmové spolky, skupiny, politické
i dobrovolnické organizace s cílem
zlepšit občanům města společenské
vyžití.Ustanovil jsem nově kulturní
komisi, která rozpracovala poměrně
rozsáhlý program pro kulturní, společenský a veškerý veřejný život pro občany Nového Sedla.Vedoucím této skupiny je ustanovena zastupitelka paní
Ivana Papežová, která se s chutí ujala
skvěle své práce.Myslím si, že máme
v oblasti společenského života velké
mezery.Děkuji rovněž všem účastníkům velké porady nad rozborem
kulturního a společenského života,
která se již podruhé uskutečnila právě
v lednu letošního roku.K první schůzce došlo v závěru loňského roku pod
taktovkou paní Kristy Kulhanové, kde
jsme si vzájemně vyjasnili své možnosti spolupráce a za tuto aktivitu rovněž
patří paní Kulhanové veliký dík.
Vyzval jsem k aktivní spolupráci
všechny radní města i všechny zastupitele.Snažme se všichni společnými silami rozvíjet město ke spokojenosti občanů. Vím, že rok 2012
nebude v dnešní složité ekonomické
situaci snadný. Máme před sebou
mnoho výzev, mnoho nepoznaného
a jak už to v životě i chodí, mnoho
věcí se nám jistě nepovede.
Přeji Vám všem, ať je celý následující rok
2012 Vám i celému městu nakloněn.

Juliana Sihelská

Jednání zastupitelstva města
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Vážená maminko,babičko prababičko a praprababičko - vážená paní Sihelská
Dovolte mi jménem svým, jménem
městského úřadu v Novém Sedle,
i jménem celé Vaší rodiny popřát
Vám k tak významnému jubileu jakým je dovršení Vašich 100 let.
Narodila jste se 18.12.1911, i když
v rodném listě máte uvedené datum 28.12.1911, jelikož vlivem velmi
tuhé zimy trvalo celých 10 dní než
se všichni z Vaší rodiny dostavili ke
křtu do kostela. Do roku 1918 bylo
Slovensko královstvím spadající pod
Horní Uhry – tedy součást Rakouska
– Uherska .
Do Nového Sedla jste přišli na jaře
roku 1946 v rámci osidlování pohraničí po II.světové válce z obce Šoltýska okres Lučenec.
Vychovala jste 6 dětí, pomáhala jste
obětavě s výchovou 11 vnoučat,
17 pravnoučat a 2 prapravnoučat.

Celá Vaše rodina žijící v Novém Sedle
dnes čítá již 50 členů.
Oslavila jste své jubilejní a velmi významné narozeniny v kruhu svých
nejbližších.V kruhu své rodiny a přátel, kterým jste celý život ze všech sil
pomáhala.
Dovolte mi tedy s hlubokou úctou
poděkovat Vám za Váš dosavadní život, píli a snahu při výchově
všech Vašich blízkých. Děkuji Vám
za Vaši práci, kterou jste pro celou
naši společnost po celý život poctivě odváděla.
Přeji Vám stálé pevné zdraví, mnoho radosti, štěstí a spokojenosti
v dalších letech. Ať Vás Vaše síla a vitalita provází po mnoho dalších let.

Vážení a milí spoluobčané,
s radostí Vám oznamuji, že obnovujeme vydávání měsíčníku Novosedelské listy. V době krize, která
doléhá na všechna odvětví a instituce, bylo nutno nalézt sponzory,
abychom Vám mohli vyjít vstříc.
Snad Vás potěší nový vzhled, barevnost a kvalita papíru Novosedelských listů, kde budeme kromě
jiného dávat prostor a důraz na
Vaše připomínky a náměty. Proto
Vás prosím, obracejte se na nás

s důvěrou, s jakýmikoliv problémy
a tématy.
Nově zvolená redakční rada se těší
na dobrou spolupráci s občany. Jelikož toto číslo Novosedelských listů
je první v letošním roce, dovoluji si
popřát všem čtenářům pohodový
rok 2012 a našim novinám, ať Vám
přinášejí jen dobré zprávy.

S úctou
Bc. Martin Loukota – starosta

Děkuji
předsedkyně redakční rady
Mgr. Bohumila Bůžková

Jednání zastupitelstva města
I. řádné zasedání Zastupitelstva
města Nové Sedlo se konalo dne
18. ledna 2012 od 15.00 hodin ve
velké zasedací síni Městského úřadu
v Novém Sedle. Na programu jednání
byly tyto body – zhodnocení činnosti orgánů města za II. pololetí 2011,
zhodnocení činnosti městské policie
za rok 2011, výroční zpráva městské knihovny za rok 2011, výroční
zpráva o svobodném přístupu k informacím dle zákona č. 106/1999
Sb. přehled oprav bytového fondu
v majetku města, přehled prodaných
bytů a nebytových prostor z majetku
města, přehled dlužníků a vymáhání pohledávek ve II. pololetí 2011,
různé, diskuze, usnesení a závěr.
Usnesení z jednání se zveřejňuje na
úřední desce a na stránkách města.
Ing. Věra Baumanová

Zprávy o činnosti rady města
Nové Sedlo
Rada města se sešla v měsíci lednu
1x, a to dne 11.1.2012. Na 1. jednání
rady města byly projednávány tyto
body – zhodnocení orgánů města za
II. pololetí 2011, zhodnocení činnosti městské policie za rok 2011, výroční zpráva městské knihovny za rok
2011, a v bodě různé – prodej pozemků, prodej části pozemku, smlouvy
o zřízení věcného břemene, posou-

zení cenových nabídek, technický
dozor, záměr pronájmů nájemních
bytů, vyřazení majetku z evidence,
změna ceníku poplatků v městské
knihovně, změna půjčovní doby
v městské knihovně, sponzorský dar
a další.
Ing. Věra Baumanová

NOVOSEDELSKÉ LISTY

Strana 3

únor 2012

Novosedelská bytová informuje

Obracím se na Vás vážení občané
s několika důležitými informacemi.
Považuji za nutné informovat o poměrně výrazných změnách, které
se udály na půdě Novosedelské bytové s.r.o.
Po 3 letech poměrně složitých vyjednávání a příprav jsem dokončil významnou akci směřující společnost
k navýšení zisku z jiných než novosedelských zdrojů. Účastnili jsme se
mezinárodního tendru na správu
objektů ve vlastnictví řetězce Makro ČR.Výstavbu objektu v K.Varech
jsem před 3 lety jako technický dozor investora kontroloval od samého
počátku až po kolaudaci.Nyní se mi
podařilo dotáhnout ke zdárnému
konci dlouhodobě připravovanou

akci a ve zmíněném mezinárodním
tendru (druhé kolo soutěže probíhalo internetovou aukcí) jsme uspěli
a od 1.1.2012 provádíme technickou
správu budov Makro řetězce v Ústí
nad Labem, Plzni a Karlových Varech.Obchod bude dokončen podpisem poměrně složité smlouvy, jejíž
koncept mi byl koncem roku 2011
doručen.Smlouva je nyní na posouzení a zapracování připomínek
u právních zástupců společnosti specializujících se na obchodní právo.
Výrazně se změní i množství pracovníků vykonávací pro společnost
každodenní práci.
Obrat společnosti bude ročně navýšen o cca 3,5 mil Kč. I díky této
zdárné akci muselo zákonitě dojít
i k určitým reorganizačním a personálním změnám uvnitř společnosti,
o kterých Vás firma bude informovat na svých webových stránkách
www.nsb.cz v brzké době.
Zahájil jsem postupné předávání
agendy pro nezbytný chod společnosti ostatním kolegům.O změnách

vyvolaných mým přesunem jsem
v první řadě informoval valnou
hromadu společnosti a následně
i všechny předsedy společenství
vlastníků jednotek na společné
schůzce dne 11.1.2012.
Cílem mého snažení je vybudování
silného zázemí společnosti a tím
i zvýšení ziskovosti firmy.Není žádným tajemstvím, že zisk společnosti
je několik let odváděný městu jako
jeden z příjmů městského rozpočtu.
Lze očekávat všeobecné prohloubení
hospodářské krize a růžové vyhlídky
nás, myslím si, moc nečekají. Proto
se snažíme o rozšiřování působnosti
i do jiných sektorů firemního podnikání a máme připravené další nápady k realizování. Vyvolané změny,
zvláště ty personální, nebudou mít
vliv na zvýšení nákladů firmy v oblasti mzdových prostředků započítávaných do režií společnosti.Zůstáváme
na úrovni nákladů minulého období.
Všechny změny jsou již téměř ukončeny a věřím, že dojde k zefektivnění
práce celé firmy. Kolektiv pracovníků

je náležitě připraven realizovat všechny potřebné změny v poměrně rychlém tempu.Zlepšíme informovanost
veřejnosti na webových stránkách
společnosti. Byl jmenován nový ředitel společnosti pan Tomáš Trávník
- člověk mající mnohaleté zkušenosti
s vedením velkého kolektivu lidí, se
zkušenostmi ze státní správy i samosprávy. Věřím, že jeho příchod bude
pro společnost jednoznačně přínosem. V dalších měsících Vás bude
o dění ve společnosti, plánech rozvoje
i aktivitách, informovat již nový pan
ředitel. Děkuji celému kolektivu pracovníku Novosedelské bytové s.r.o.
za dosavadní práci. Vím, že má společnost co zlepšovat. Víme, kde má
celá firma rezervy a věřím, že se společnými silami podaří uvést v život
pozitivní změny pro zlepšení a větší
efektivitu jejího fungování.

ními. Tento rok pro Koně naznačuje
pokrok, ale může vyvolat i stresy.
K výzvám je nutné se postavit čelem
a chopit se všech možností. Však
v osobním životě je tento rok velmi
slibný, pro nezadané budou skvělé
romantické vyhlídky a ostatním
se vztahy slibně rozvinou. Pro
Kozu přinese tento rok důležité
události. Ačkoliv může mít své nepříjemné chvíle, naskytnou se příležitosti kdy vezme na sebe nové
a neznámé povinnosti. Může to být
náročný rok, ale pozitivní vztahy
s mnoha lidmi jí letos přinesou povzbuzení a legraci. Opice bude nadšená čilým průběhem roku, když
bude ve střehu, může hodně získat.
Změna visí ve vzduchu. Po Opici
bude stále sháňka a rodina, přátelé
i kolegové si budou vážit jejich schopností. Některé se mohou těšit z romantického vztahu. Pro Kohouta je
to pozitivní rok,měl by jednat a maximálně ho využít. Měl by však dobře
hospodařit se svými penězi. Bydlení
a další plány by mohly vyžádat značné náklady. Mohl by však profitovat
z nějaké peněžní štěstěny.
Pes by měl být v tomto rušném

a náročném roce připraven se radit
s ostatními a jednat ve spolupráci.
Nejlíp udělá, když se bude udržovat
informovaný a přizpůsobí se. Jelikož
je to vhodný rok pro cestování, budou dovolená a ostatní výlety velmi
ceněny. Změna se dotkne mnoha
Vepřů, a přestože nastanou náročné situace, naskytnou se i dobré
příležitosti, kterých může Vepř
využít. Mohou se zlepšit příjmy
a někteří se mohou těšit z nějaké
šťastné finanční náhody. Měl by se
však vyvarovat impulzivních nákupů. Rok si žádá disciplínu a dobrý
rozpočet.
„Když vstupujeme do nového roku,
má každý z nás své naděje, cíle a sny.
Někdy nám pomůže osud a náhoda,
někdy budeme zoufale zápasit, přesto však musíme jít dál. Neboť ti, kteří
kráčejí dál a kteří své sny udržují při
životě, mají největší šanci, že získají
to, oč usilují.Vstupte do nového roku
rozhodně a vaše rozhodnost bude
jistě nějakým způsobem odměněna.“

Ať se Vám i celému městu daří.
Bc. Martin Loukota
Novosedelská bytová s.r.o.

Vítejte v roce Draka
Začal nám nový rok a podle čínské
astrologie tomuto roku vládne znamení Draka.
Drak je energetický, vzrušující,
nápadný a v roce 2012 se jeho vliv
nedotkne jen mála lidí. Není to obyčejný rok, ani obyčejný čas.
Rok draka bude mít akční charakter a bude časem velkých iniciativ.
Tento rok podporuje pokrok, ale je
nutné se chopit příležitostí, jakmile
se naskytnou.
Drak jakožto vůdce karnevalů dodává energii konání a mnozí shledají,
že je to rok, jenž vyzývá k činům. Číňané považují rok Draka za čas příznivé štěstěny, který je nejvhodnější
pro svatby a pořízení rodiny, anebo
pro začátek podnikání. Ať jsou vaše
plány jakékoliv, je na čase pohnout
se kupředu. Ačkoliv si některá znamení povedou lépe než ostatní,
rok Draka nabídne příležitosti pro
všechny z nás. Využijte maximálně
těchto 12 měsíců, neboť vaše činy
nějakým způsobem změní váš život.
Pro Krysu se otevřou vynikající příležitosti, musí se však drát dopředu
a rychle jednat, může toho hodně
dosáhnout. Také by měla dobře hos-

podařit se svými financemi a vytvořit
si rezervy. Pro Buvola to bude pestrý
a náročný rok. Umožní mu získat
nové zkušenosti, které mu v budoucnu pomohou. Měl by si však ohlídat
svou prchlivou povahu, aby později
nemusel litovat svých ukvapeně pronesených slov. Díky své podnikavosti, nápadům a přístupu si letos Tygr
může vést dobře. V tomto rušném
roce by měl značnou pozornost věnovat svým vztahům s ostatními lidmi
a trávit příjemně čas s blízkými. Pro
Zajíce by mohl tento rok přinést stresy
a změny, ale ten by měl všechny události využít ve svůj prospěch.Svou pílí
může přispět k úspěchu,ze kterého se
bude těšit v roce 2013. Někteří Zajíci
se mohou těšit z nových přátelství
a romantického vztahu. Nadchází
doba velkých šancí pro lidi narozené
ve znamení Draka, měli by využít
všech příležitostí. Je to rok růstu a důležitých možností. Jejich úsilí by mělo
vést ke zvýšení příjmů. Hadi, očekávejte nečekané. Bude to důležitý rok.
Z toho, čeho Had dosáhne nyní,
může vyplynout spousta událostí.
Had ovšem musí překonat své nezávislé sklony a častěji se radit s ostat-

Dagmar Suchá
(čerpáno z knihy „ Čínský
horoskop na rok 2012)
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Křížovka a soutěž

Vyhlašujeme soutěž pro děti
Nakreslete náš městský úřad. My poté vybereme ten nejhezčí.
Své výtvory posílejte emailem či osobně odevzdávejte v knihovně.

únor 2012
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Základní škola v Novém Sedle Masarykova 425

Listovka
Výlet
Dne 20. 12. navštívila třída 9. A
a několik žáků 8. A německé město
Marktredwitz.Nejdříve jsme si prohlédli hasičskou zbrojnici a poté navštívili místní hasičské muzeum, ve
kterém jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o historii místních hasičů.
Vyzkoušeli jsme si i překážkovou
dráhu, která slouží hasičům k tréninku. Abychom měli památku,
vyfotili jsme se s hasičským autem
a poté odešli do centra města, kde
jsme obdivovali krásnou vánoční
výzdobu. Mnozí z nás ještě dokoupili
nějaké vánoční dárky.
Výlet se nám moc líbil a chtěli by-

chom naší paní učitelce Marcele
Procházkové poděkovat za tento
zajímavý zážitek. V neposlední řadě
také děkujeme našim sponzorům –
paní Petříkové a panu Orlíčkovi.
Žáci 9. A
Exkurze
Dne 20.12. jsme navštívili s paní učitelkou Mgr. J.Hájkovou Katastrální
úřad v Sokolově. Maminka našeho
spolužáka – paní Alena Míčová –
nám připravila zajímavou prohlídku a přednášku, která se týkala naší
obce i naší školy. Také jsme viděli
historické listiny a první knihy zápisů a map. Dokonce jsme měli i malé
pohoštění. Moc se nám vše líbilo.
„Páťáci“

Soutěže
Florbal
Okrskové kolo ve florbalu proběhlo
ve dnech 4. 1. a 6. 1. v Chodově.
Mladší chlapci ve složení J. Nemček,
Leoš Vítek, A. Jindra, M. Janičo,
F. Károly,
T. Grünes a K. Procházka výbornou
hrou obsadili 1. místo a zajistili si
postup do okresního kola.V okresním kole, které proběhlo dne 10. 1.
v Sokolově obsadilo družstvo chlapců ve stejném složení 5. místo.
Starší žáci ve složení F. Kóra, Lukáš
Vítek, O. Žiška, R. Pešák, R. Bano
D. Farkaš obsadili v okrskovém kole
v Chodově 2. Místo (bez postupu do
okresního kola).

Starší žákyně ve složení G. Gergelyová, J. Horňáková, K. Bílková,
K. Dostálová,
K. Kaniová, N. Nemčeková, N. Rojtová,
T. Zbuzková a H. Grünesová zde obsadily rovněž 2. místo (bez postupu
do okresního kola).
Žáci 1. stupně bojovali v okrskovém
kole ve florbalu v Chodově dne 12. 1.
Hráči ve složení A. Frolík, D. Dudi,
D. Suchý, Jakub Vítek, M. Deák, D.
Sliško a T. Chvapil obsadili 3. místo.
Dívky ve složení L. Uxová, L. Hiclová,
K. Krautzbergerová, J. Moczerniuková, S. Kopecká, N. Chvojsíková
a N. Tichotová obsadily 2. místo
a postupují do okresního kola.

Novosedelský jezdec 2. ročník
V prostorách 2. stupně základní
školy v Novém Sedle se uskutečnil
2. ročník šachového turnaje Novosedelský jezdec. K šachovnicím
zasedlo 38 šachových nadějí z Karlovarského kraje.
V kategorii neregistrovaných se o co
nejlepší umístění utkalo devět novosedelských dětí. První místo z loňského roku obhájil Kryštof Procházka. Dodatečný „rozstřel“ posunul na
druhé místo Tondu Jindru. Pohár za
třetí místo si odnesl Martin Skalák.
Věřím, že soška šachového koníka
potěšila nejmladšího novosedelského zástupce v tomto turnaji, Ondru
Cervana.
Registrovaní šachisté sehráli dva
na sobě nezávislé turnaje. Umístění
šachistů se započítává do krajského

přeboru mládeže, jehož součástí se
Novosedelský jezdec stal. V turnaji
H,D10 +12 zvítězil Jan Špička z Karlových Varů, v kategorii H14 + H16
Miroslav Vopička ze Sokolova.
Vítězové všech tří kategorií sehráli
mini turnaj o putovní pohár, ve kterém byli mladší a neregistrovaní zvýhodněni delším časem na přemýšlení. Nejvíce šachového umu předvedl
Honza Špička, který tak získal právo
rok opatrovat putovní pohár.
Poděkování patří všem, kteří se na
zdařilém průběhu turnaje podíleli.
Panu řediteli děkujeme za poskytnutý azyl. Budeme rádi, když našemu turnaji i do budoucna zachová
přízeň.
Dík patří všem, kteří se postarali
o to, že si děti mohli domů odnést

mnoho hodnotných cen, pohárů,
sošek, medailí a originálních diplomů. Děkujeme městu Nové Sedlo,
kadeřnictví Ivana Jirotová, hokejovému klubu HC Energie Karlovy Vary,
fotbalovému klubu BU Sokolov,
kinu Čas Karlovy Vary, kulturnímu
středisku Kass Chodov, Gymnáziu

a obchodní akademii v Chodově.
Na závěr bych rád popřál za Novosedelské patrioty všem občanům Nového Sedla pevné zdraví, hodně štěstí,
radosti a mnoho osobních i pracovních úspěchů v novém roce 2012.
Mgr. Stanislav Srba
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Zprávičky z naší školičky

Ve znamení zápisu
Pro děti naší předškolní třídy je konec ledna předznamenaný dobrou
náladou a očekáváním zápisů do
1. třídy. V letošním roce odchází
do základní školy 13 dětí. Již od
září zařazujeme do každodenního
plánu úkoly, které stimulují logické myšlení a tvořivost. Činnosti,
které vedou k rozvoji schopností
a dovedností, prožívají děti jako
hru. Snažíme se, aby vstup dítěte do
první třídy byl bezproblémový, což
vyžaduje spolupráci mateřské školy,
rodiny a odborníků.
Bezpečnost při pobytu venku.
S projektem BESIPU a PČR „ Jsme
vidět“ navštívili 20.1.2012 naši mateřskou školu. za BESIP
p .Václav Brož a za PČR nprap.Mgr.
Kateřina Bőhmová – mluvčí PČR v
Sokolově.
Tento projekt je zaměřen na zvýšení
bezpečnosti dětí mateřských škol v
rámci silničního provozu.

Paní policistka besedovala s dětmi
o práci policie a zaměřila se hlavně
na dopravní výchovu. Od pana Brože obdrželo každé dítě i učitelky reflexní vestu, kterou si mohly ihned
vyzkoušet.
Reflexní vesty děti chrání nejen tím,
že zvýší jejich viditelnost, ale zároveň
jsou dobrým nástrojem, který jim připomíná, že silnice není hřiště a že se

v jejím okolí mají pohybovat s maximální ostražitostí a dodržovat určitá
pravidla. Během celého dopoledne
panovala dobrá nálada - děti si připravily pro návštěvu veršované hádanky
na téma „Záchranářská vozidla“ a
předaly jim namalované výkresy s
dopravní tématikou. Chtěli bychom
oběma poděkovat za čas, který nám
věnovali i za dobré rady. Poděkování

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
Nekysová Alena
Karbanová Mária
Kerula Štefan
Čapková Anita
65 let
Kulhavý Václav
Kulhavá Marie
Wohldann Wolfgang
Slavíčková Barbora
Bulíková Zdeňka
70 let
Weinhartová Emilie

75 let
Drabíková Božena
Dušková Anna
76 let
Vejříková Helena
78 let
Kiprová Josefa
79 let
Rubáš Štefan
82 let
Schwarzová Helena

84 let
Maťovka Štefan
88 let
Králová Marie
90 let
Honsová Marta
91 let
Gebauerová Anna

patří také těm, kteří projekt vymysleli
a podpořili.
Kolektiv mateřské školy
Sklářská
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ZMĚNA PŮJČOVNÍ DOBY knihovny a ceník poplatků
Upozorňujeme čtenáře, že od 1.2.2012 bude Městská knihovna zajišťovat služby čtenářům takto:
pondělí		
úterý		
středa		
čtvrtek		
pátek		

9:00
–		
9:00
9:00
9:00
-

11:30		
–		
11:30		
11:30		
13:30		

13:00		
–
–
13:00		
13:00		
pouze pohotovostní služba

17:00
17:00
15:00

Tato půjčovní doba byla schválena dne 18.1.2012 Zastupitelstvem města a je platná od 1.2.2012
Poplatky z knihovní činnosti
Oznámení rezervace		
5,- Kč
Vystavení nové průkazky
20,- Kč
Poškození čárového kódu
20,- Kč
MVS			
50,- Kč
Ztráta nebo poškození knihy
(nákupní cena dokumentu
+ poplatek za jeho technické zpracování) 20,- Kč
Ceník - oddělení pro děti
Registrace na 1 rok od data přihlášení
Děti		
30,- Kč
Upomínky
1. upomínka
5,- Kč (neposílá se)
2. upomínka
15,- Kč
3. upomínka
30,- Kč
4. upomínka
50,- Kč
Ceník oddělení pro dospělé
Registrace na 1 rok od data přihlášení
Dospělí		
80,- Kč
Důchodce		
30,- Kč
Studenti		
30,- Kč
Důchodce nad 70 let zdarma
Upomínky
1. upomínka
2. upomínka
3. upomínka
4. upomínka

10,- Kč neposílá se
20,- Kč
40,- Kč
70, -Kč

Ceník byl schválen ZM dne
18.1.2012 a je platný od 1.2.2012.
Květa Kejvalová
ved. MěK v Novém Sedle

Planované kulturní akce
XI. Reprezentační ples města
Nové Sedlo
sobota, 18. únor 2012, 20:00
Vstupné 250 Kč
Místo : Městský dům Meteor
Dětský maškarní ples
pátek, 24. únor 2012, 16:00
Místo : Městský dům Meteor
Masopust pro dospělé
sobota, 25. únor 2012, 19:00
Místo : Městský dům Meteor

Ples sportovců
pátek, 2. březen 2012, 20:00
Místo : Městský dům Meteor
„Novosedelské muzicírování“
čtvrtek, 8. březen 2012, 16:00 - 22:00
hraje: Zlatá pětka
Místo : Městský dům Meteor
Setkání seniorů
pátek, 16. březen 2012, 19:00
hraje: Zlatá 5
Místo : Městský dům Meteor

Přednáška „Občan v hmotné
nouzi“
pondělí, 19. března 2012 od 17:00
Přednáší Úřad práce – Jablonská,
MěÚ – Bauman
Místo : Velká zasedací síň MěÚ
Jazzové jaro 2012
pátek, 30. březen 2012, 19:00
Místo : Městský dům Meteor
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Poplatek ze psů rok 2012
Sazba poplatku
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
sazba poplatku za psa

za prvního psa

za každého dalšího psa

a) drženého v rodinném domě na území města

200

300

b) drženého v obytném domě se dvěma a více byty

500

1 000

c) poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdovec- 100
kého 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.
Informace občanům - oddávající pro volební období do roku 2014:
1.Bc. Martin Loukota, tel. 775 998 123, mail: starosta@mestonovesedlo.cz
2.Mgr. Bohumila Bůžková, tel. 737 761 151, mail: Bohumila.L@seznam.cz
3.Ivana Papežová, tel. 731 533 793, mail: ipap@seznam.cz

TJ BU Nové Sedlo
Všem členům TJ a občanům Nového
Sedla přeji v roce 2012 pevné zdraví,
štěstí, lásku a co nejmíň starostí.
Nejdříve bych chtěl poděkovat vedení našeho města za finanční příspěvek na rok 2012 na chod naší TJ, bez
kterého by bylo nemyslitelné mít
tolik družstev od okresních až krajských soutěžích na takové úrovni,
na jaké nyní jsme. Vážíme si pomoci
od města a jsme samozřejmě připraveni taktéž vyjít všem požadavkům
vedení města na naší TJ a pomoci
tam, kde to bude třeba, ať už to bude
při přípravách kulturních či sportovních akcí pro občany Nového Sedla,
či případných brigádách pořádaných vedením našeho města.
Jako každý rok tak i letos na začátku
roku čeká všechna družstva tvrdá
tréninková příprava.V půlce ledna
vstoupily oddíly A mužů, dorostu,
žáků, přípravky a mladší přípravky
do zaběhlých tréninkových jednotek. Navíc mužstvo A mužů hraje
zimní turnaj v Sokolově na UMT
u sportovní haly. První turnajové
utkání se Spartakem Chodov B jsme

vyhráli 5:2. Ve druhém utkání, které jsme odehráli v sobotu 21.1.2012,
jsme opět zvítězili po velmi dobrém
výkonu, a to poměrem 5:0 s Baníkem Sokolov U17. Družstvo B mužů
hraje společně s dorostem turnaj v
Královském Poříčí na UMT. První
utkání prohráli s účastníkem KP
Horním Slavkovem 8:2.Ve druhém
utkání, které se hrálo dne 22.1.2012,
přehráli Starou Chodovskou 4:3.
Mužstvo „starých pánů“ se zúčastnilo dne 7.1.2012 halového turnaje
„starých pánů“, tedy družstev složených z hráčů starších 35 let, v Sokolově a z 8 mužstev obsadilo pěkné
5.místo.
Družstvo starší přípravka se zúčastnilo dne 22.1.2012 halového turnaje
v Kynšperku za účasti 5 mužstev a
obsadilo pěkné 3.místo.
Začátkem února (1.2.- 5.2.2012)
odjíždí „A“ muži společně s několika
dorostenci na zimní soustředění do
Skalné, kde budou všichni zúčastnění nabírat fyzickou i herní kondici,
kterou by měli „A“ muži zúročit v
jarních bojích KP mužů a dorostenci

k obhájení zatím 1.příčky v krajské
soutěži dorostu. Na konci února
by se měla družstva dorostenců a
„starých pánů“ zúčastnit halových
turnajů pořádaných naším partnerským městem Schwarzenbergem.

O této akci Vás budem informovat
v příštím vydání.
S přáním krásného dne předseda TJ
Stanislav Suchý

Představujeme mužstvo A mužů:
Zleva stojí: asistent trenéra René Šebl, vedoucí mužstva Karel Štech, Bohumil
Koudele, Lukáš Macák, Patrik Šebl, Milan Kubelka, trenér mužstva Stanislav
Suchý, Josef Vican, Leon Petřík, Bedřich Rychna ml., trenér brankářů Milan
Kubelka st., asistent trenéra a masér Zdeněk Hajna Vpodřepu zleva: Tomáš
Valta (na hostování v Nové Roli), Martin Werner, Miroslav Rubáš, Zdeněk Rubáš, Michal Muller, František Kovařík, Jiří Machulka (na hostování v SRN),
Petr Karásek, Kamil Farkaš Leží zleva: Jiří Leiterman a Tomáš Pelech
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