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Vážení občané, děti mají polovinu prázdnin za sebou, doufám, že pohodové prožití.
Mezitím jsem spolu se starostou města Lokte měla schůzku na radnici v Chodově ohledně plánované nové cyklostezky.
Chodov vážně uvažuje o nové cyklostezce, která propojí město s Novým Sedlem a s nedalekým Loktem, kudy vede oblíbená
trasa podél řeky Ohře. Již jsme se seznámili s vyhledávací studií, jež má vytipovat nejvhodnější variantu. Jedná se přibližně o
7,5 km dlouhý úsek, který povede přes Chranišov, Nové Sedlo, Loučky a podél trati do Lokte. Podle zpracovatelů studie bude
cyklostezka téměř kopírovat železniční trať z Chodova do Lokte. Finanční náklady budou známy až po zpracování projektové
dokumentace a město Chodov by na její realizaci využilo současné dotační období, kdy je ještě cykloturistika podporována, a
to až s 90% dotací. Pochopitelně i naše město by se na tom finančně spolupodílelo. Ale vše je ještě pouze v začátcích.
Budeme Vás průběžně informovat.
V měsíci červnu 2016 jsem se se zástupci města zúčastnila „Slavnosti kašen“ ve Wunsiedlu s naším partnerským městem
Schwarzenberg. O víkendu před svátkem sv. Jana se podle starého zvyku každoročně zdobí všechny kašny květinami a
lampičkami. Za setmění putují pěvci a muzikanti od kašny ke kašně a zvou k dostaveníčku. Na slavnosti byli i zástupci města
Ostrov a z Toskánské Volterry. Pro občany města i širokého okolí je to příležitost k setkávání a zábavě s kulturním programem.
12.7.2016 jsme podepsali „Smlouvu o dílo“ na revitalizaci sídliště IV.etapu s firmou Vodohospodářské stavby, s.r.o. Teplice,
které zahájili již stavební práce v měsíci červenci 2016. Rovněž se již zpracovává projektová dokumentace na akci „Oprava a
údržba místní komunikace na Jalovém Dvoře“ včetně zadání, inženýrské činnosti a rozpočtu na tuto akci. Rada města
schválila vytvoření pracovního týmu pro Strategický rozvojový plán města, který je podmínkou pro získání některých dotací.
Tento plán by mělo schválit Zastupitelstvo města na řádném zasedání dne 7. 9. 2016. Tímto dávám na vědomí, že řádné
zasedání Zastupitelstva města se v měsíci září bude konat dne 7. 9. 2016 vzhledem k plánovaným školením, které jsou
v následujícím týdnu. Pozvánka bude řádně a včas vyvěšena na úřední desce i pro veřejnost.
Ing. Věra Baumanová, starostka města
Byty z čp. 483-485 v Příčné ulici jsou v majetku města
Město získalo do majetku 27 nájemních bytů z domu v Příčné ulici. Oddělení bytového
hospodářství, Bc. D. Nováková a Bc. T. Pittel zpracovávají jednotlivé údaje rozměrů bytů,
výpočtové listy a nájemní smlouvy do systému MěÚ. Kontaktují jednotlivé nájemníky
ohledně změny účtu v placení nájemného od měsíce srpna 2016. V městských bytech
nájemník nesmí být dlužníkem města. V případě že ano, a nebude mít uzavřený splátkový
kalendář a řádně platit, bude z bytu vystěhován podle občanského zákoníku bez milosti.
V těchto bytech i je rozdílná výše nájemného, kterou město bude rovněž řešit. Na území
města Nové Sedlo v nájemních bytech je jedna z nejnižších částek za metr čtverečný, takže i
město přistoupí k úpravě nájemného tím, že ve všech nájemních bytech na území města
Nového Sedla bude platit stejná cena bez rozdílu za metr čtverečný. V současné době je stanovena cena 27,95Kč/m2. Průměrná
cena v okolí je mezi 33,-Kč - 45,-Kč. V roce 2017 dojde k malému navýšení u všech nájemních bytů, některé nájmy naopak se sníží a
tím dojde k narovnání a stejné cenové hladině u všech našich nájemních bytů.
Dochází k postupné modernizaci a plné funkčnosti jednotlivých našich nájemních domů ke spokojenosti našich občanů. V roce 2015
byla částka 1. 481 160,-Kč vydána na opravy našeho bytového fondu. Jednalo se o opravy v domech i na jednotlivých bytech čp. 133
ve Sklářské ulici, čp. 233 v Loketské ulici, Masarykova čp. 245, Masarykova 299, Masarykova 470, 471, Příčná 477, 478, Loučky 76,
Sklářská 511, Masarykova 382, Nové Loučky 118, Loketská 295, U Porcelánky 149. Rovněž tak v letošním roce se tato stejná částka
vydá do oprav bytového fondu v majetku města.
Věřím, že změny a trend města vnímáte kladně a cítíte od vedení města a státní správy podporu, zájem a nabízenou záruku kvality
odvedené práce.
Ing. Věra Baumanová, starostka města
Oddělení bytového hospodářství v krátkosti—nájemní byty
Dluhy nám stále rostou a je nutné je nekompromisně řešit! Nyní jsme
navázali v souvislosti s pohledávkami spolupráci s naší terénní
sociální pracovnicí Lucií Horváthovou, která již přinesla první pozitivní
výsledek. Spolupráce bude nadále pokračovat a věříme v další
pozitivní výsledky.

Vážení jubilanti,
jménem celého Městského úřadu v Novém Sedle a
jménem Sboru pro občanské záležitosti (dále jen
SPOZ) přijměte gratulaci k Vašemu životnímu jubileu,
které oslavíte v měsíci srpnu. Přejeme Vám hlavně hodně
pevného zdraví a radosti ze života.
za SPOZ Klára Hányšová
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Nový rozhlas po celém městě
dne 15. 7. 2016 výběrová komise vyhodnotila nabídky firem na akci „Protipovodňová
opatření pro město Nové Sedlo“ a vybrala
firmu Empemont s.r.o. Valašské Meziříčí
s nejnižší cenovou nabídkou, tj. ve výši
1.957 420,-Kč bez DPH, kdy částka cca 700.000,-Kč je hrazeno
z vlastních zdrojů a ostatní částka je hrazena z dotace Ministerstva životního prostředí. Vítěz byl schválen i Radou města dne
18. 7. 2016. Akce je naplánována na 3 měsíce od 1. 9. 2016,
kdy bude instalován nový spolehlivý bezdrátový systém včetně
zálohování proti výpadku elektrického proudu. Pro ozvučení
města je navrženo 72 kusů bezdrátových hlásičů se 180 kusy
reproduktorů. Na MěÚ bude nově instalováno vysílací pracoviště
– bezdrátová ústředna s všesměrovými anténami, které budou
umístěny na střeše budovy MěÚ. Rovněž budeme napojeni na
jednotný systém varování a vyrozumění.
Ing. Věra Baumanová, starostka města
FOTO: R. Kostáková

Fota k článku
ZOO na str. 3.
Více fotek
najdete na
Facebooku
města.
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Nové hřiště v Loučkách –
konečně!
Konečně se to povedlo!
Velké hřiště v Loučkách
bude sloužit všem věkovým skupinám. Dětský
koutek pro nejmenší,
hřiště s brankami na malou kopanou a plážové
volejbalové či nohejbalové hřiště. Byla vyslyšena přání mnoha obyvatel v Loučkách, jak
z panelového domu naproti, tak i mnohých majitelů rodinných
domů v okolí. Přání se stalo skutkem.
V rámci schválené IV. etapy revitalizace sídliště je navrženo
workoutové hřiště a 50 ks stromů zeleně za domy čp. 499 a
500. Kam s herními prvky, které tam sloužili do současné doby? Místo je právě na velkém travnatém hřišti v Loučkách.
Velký dík patří reviznímu technikovi p. Fričovi, který celou situaci zhodnotil, dal souhlas z bezpečnostního hlediska a začalo se
stavět. Mnoho práce odvede p. M. Bauman se svými zaměstnanci a klienty VPP, kdy připravují celý povrch jak na dětský
koutek, tak na pískové hřiště. A tento kout části Nového Sedla
začal nabývat své podoby. V příštím čísle Vás seznámíme
s fotkami z místa, jak se travnatá plocha měnila ve sportovní
hřiště. A začíná se budovat.
Ing. Věra Baumanová, starostka města

UPOZORNĚNÍ
Zastupitelstvem Města Nové Sedlo v roce 2014 byly přijaty
vyhlášky upravující veřejný pořádek ve městě. Stanovují pravidla týkající se vymezení nočního klidu, požívání alkoholických
nápojů na veřejných prostranstvích a používání zábavní pyrotechniky.
Radě města dávají možnost, schválit výjimku z těchto vyhlášek, pokud o to někdo požádá.
Žádost musí obsahovat:

jméno, příjmení nebo název, trvalý pobyt nebo sídlo
pořadatele akce, identifikační číslo nebo číslo rodné
(pouze jedná-li se o fyzickou osobu podnikající pod rodným číslem)

označení druhu akce, datum konání, počátek, konec a
místo konání,

předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní,
Vážení občané,

počet členů pořadatelské služby (člen pořadatelské
Město Nové Sedlo v zastoupení paní starostky ing. Věry Bauslužby
musí
být
přítomen
manové podepsalo dne 12. 7. 2016 smlouvu o dílo na realiv
průběhu
konání
celé
akce
a
označen
viditelným
nápizaci zakázky „RS – Nové Sedlo, Revitalizace, regenerace pasem
„Pořadatelská
služba“).
nelového sídliště Nové Sedlo – IV. etapa“ identifikační číslo:
Soupis vyhlášek najdete na webových stránkách: http://
117D062000014.
V květnu a červnu 2016 se uskutečnilo výběrové řízení na www.mestonovesedlo.cz pod samosprávou městského úřadu.
zhotovitele výše uvedené stavby. Otevřeného výběrového říze- Cílem vyhlášky je zabezpečit pořádek na území města, nikoli
ní se zúčastnilo 6 firem. Všechny firmy předložily kompletní omezovat pořadatele akcí. Děkujeme za pochopení.
Sienková Marcela
nabídku, žádný uchazeč nebyl vyloučen. Nejnižší nabídkovou
cenu předložila firma Vodohospodářské stavby, společnost
s ručením omezeným Teplice a této firmě bylo předáno
staveniště s termínem zahájení stavby 15. 7. 2016 a Akcí budou zrealizovány nové asfaltové podokončení 15. 10. 2016. Rozpočtované náklady stavby vrchy na celém sídlišti včetně komunikace
jsou 7.885.000,-- Kč bez DPH. Zhotovitel vysoutěžil ke garážím, chodník ke sklárně, nové veřejzakázku za 4.667.000,-- Kč bez DPH. Město Nové Sed- né osvětlení podél chodníku ke sklárně,
lo předložilo osobně dne 14. 7. 2016 kompletní výběro- workoutové hřiště, bude opravena místní
vé řízení na zhotovitele stavby Ministerstvu pro místní komunikace ke garážím, které sousedí se
rozvoj ČR ke kontrole. Kontrolou nebyly shledány žádné sklárnou, dále bude nově označeno vodozávady a poskytovatel dotace vystaví Rozhodnutí o po- rovné dopravní značení pro parkování osobskytnutí dotace, na základě kterého bude město pro- ních vozidel na sídlišti. Žádáme řidiče, aby
plácet faktury zhotoviteli stavby až do výše 4 mil. Kč, respektovali přechodná dopravní značení, která budou v průběhu
stavby umísťovány na komunikaci na sídlišti.
zbývající část uhradí město z vlastních zdrojů.
Šárka Pojarová
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Letní koktejl
Poslední zvonění
U příležitosti ukončení povinné školní docházky se jako každoročně konala na našem městském úřadu malá slavnost pod názvem Poslední zvonění, kde jsme se
rozloučili s vycházejícími žáky. Akce se konala dne 29. 6. 2016 od 15.30 ve velké
zasedací síni městského úřadu a jako každoročně jsme se těšili hojné účasti členů
rodiny vycházejících žáků. Zahájení se tradičně ujala starostka města, Ing. Věra
Baumanová, slavnostním projevem. Pak se slova ujal ředitel školy, Mgr. Josef Sekyra. Pár slov na rozloučenou našim oslavencům řekla také výchovná poradkyně,
Mgr. Lenka Žižková a samozřejmě třídní učitelky, které odcházející žáky provedly
Více fotek na Facebooku města
prvním a druhým stupněm základní školy - Mgr. Jaroslava Dubcová a Marcela Procházková. Za žáky pak svým pedagogům poděkovala Adriana Olahová. Nakonec
jsme si všichni společně prohlédli krátkou prezentaci z průběhu školní docházky, kterou si pro nás žáci připravili. Na závěr pronesla starostka města symbolický přípitek a vyzvala žáky, aby na znamení ukončení školní docházky, zazvonili na zvonečky, které od
města obdrželi před devíti lety při zahájení školní docházky.
Matrikářka - Bc. Jitka Suchdoláková

Zjednodušení postupu při ocenění významné životní události občanů
V minulých číslech Novosedelských listů jsme Vás, vážení občané, informovali o komplikacích, vzniklých v souvislosti s účinností
zákona o základních registrech, kdy došlo ke zpřísnění a omezení využívání osobních údajů. Přísná legislativa nedovolovala úředníkům města, aby údaje, se kterými disponují například při výkonu matriky nebo evidence obyvatel, využili pro účely gratulace
občanům při dožití významného životního jubilea nebo významné životní události. Nyní jsme se, s účinností novelizace zákona o
obcích č. 106/2016 Sb., konečně dočkali určitého zlepšení situace. Od 1. července 2016, díky ustanovení §36a citovaného
zákona, budeme moci ocenit významné životní události našich občanů. Od teď budeme tedy oprávněni pro tyto účely čerpat potřebné informace ze základního registru obyvatel a z informačního systému evidence obyvatel v rozsahu stanoveném zákonem
aniž bychom k tomuto účelu vyžadovali písemný souhlas občana. Souhlas občana bude nadále potřeba pouze pro případ zveřejnění životního jubilea či významné životní události například v Novosedelských listech nebo na našich webových stránkách. Doufám, že tuto změnu společně s námi vnímáte pozitivně. Pokud si ale nepřejete, abychom Vás s gratulací navštívili ve vašem bydlišti, podejte nám o tom prosím zprávu. Můžete zavolat třeba někomu z členů SPOZ:
- předseda SPOZ - Ing. Věra Baumanová, tel. 352 358 115, mob. 731 656 280
- člen SPOZ - Klára Hányšová, tel. 352 358 131
- člen SPOZ - Bc. Jitka Suchdoláková, tel. 352 358 109, mob. 734 449 758.
Matrikářka - Bc. Jitka Suchdoláková

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem rodičům i prarodičům žáků bývalé 5. A, nově 6. A třídy naší základní
školy za výbornou spolupráci se školou po celou dobu
školní docházky dětí na první stupeň.
Mé poděkování patří také všem dětem této třídy za to,
že veškeré aktivity, které jsme společně provozovali – ať
v rámci školní výuky, či ve volném čase - dělaly vždy s
velkým nadšením. Jedná se o různá kulturní vystoupení,
výlety, exkurze, projektové dny, sportovní záležitosti či
školy v přírodě. Přála bych této skvělé partě, aby jim píle,
houževnatost a chuť dělat něco pro druhé vydržela i do
dalších
školních
let.
Mgr. Lenka Žišková
Zájezd ZOO Plzeň
Dne 16. 7. 2016 uspořádal spolek Nový
kurz celodenní výlet do plzeňské ZOO pro
všechny nadšence a milovníky zvířat. Měla jsem velikou radost, že se tohoto výletu
zúčastnilo na 55 lidí. Museli jsme objednat ten největší autobus, abychom se
všichni vešli. Celý den v zoologické zahradě jsme si moc užili, od těch nejmenších
v kočárku až po dospělé a seniory. Těšíme
se na další výlet.
Ing. Věra Baumanová

Zlatá svatba
31. 7. 1966 byl svatebním dnem manželů
Judity a Jána Šustekových z Jalového Dvora.
Přejeme jim mnoho zdraví a spokojenosti.
Za všechny, kteří je mají rádi: syn Petr s rodinou, sestra Anita, bratr Herbert a kamarádi z Jalováku.
FOTO: R. Kostáková
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Pes – nejlepší přítel člověka
Pejsek se stal živou součástí našich rodin. Když něco od člověka požaduje, tak štěkne nebo se jen
tak podívá, mávne tlapkou. Naučili jsme se jejich mimickému výrazu rozumět a on zase našim
povelům, cuknutím vodítka, pohlazením a podáním pamlsku je pro něj pochvalou, kterou dá znatelně najevo vrtěním ocásku. Je to symbióza, ve které má každý svou roli. Co neumí, je číst. To umí
zase páníček. Ten za pejska přečte, že na dětské pískoviště jeho kamarád nesmí a že po pejskovi
musí uklízet jeho výkaly. Nabývám pocitu, že tento hendikep je pro pejsky jedinou zábranou, jinak
by si hovínka po sobě uklízeli. Na téma pejsků je to asi můj třetí článek, aby si po svých miláčcích
uklízeli. Marně. Zaměstnancům ZMěÚ takto znepříjemňují sekání a uklízení veřejných prostor.
Výbor spolku Nový kurz se tedy rozhodl, že své aktivity rozšíří o další brigádní akce, a tím je oplocování vybraných dětských hřišť. Protože i oplocení herních prvků má svá bezpečnostní pravidla, jednám již se specialistou přes
dětská hřiště a pískoviště panem Fričem. Není to nic proti pejskařům, ale pro zdraví našich dětí. Stále je to jakási prevence, chcete-li výzva k občanům. Přeci pokutovat bezohledné pejskaře je to poslední. Každé oplocení musí mít vrátka. Otázka zní: „Budou je
lidé zavírat?“ Odpovězte si sami. Nutno konstatovat, že největší problém je na sídlišti. Máme v našem městě snad nejvíce dětských hřišť na počet obyvatel. Pro děti nebo pro pejsky? Berte můj příspěvek jako zamyšlení nad lhostejností. V trávě je psí exkrement anonymní, ale přestává být, pokud ke každému hovínku zapíchneme žlutý praporek podle vzoru karlovarské soutěže, kterou vyhrál žák Alois Švabčík. I toto před další brigádou uskutečníme, jak navrhla místopředsedkyně spolku Dana Čtvrtníková. To
bude Nové Sedlo plné „pampelišek“.!!!!!
Milan Bauman, předseda spolku Nový kurz
Pravidelné turistické výlety
Nový kurz na přání mnoha občanů začne pořádat pravidelné turistické výlety po blízkém i dalekém okolí. Budeme
využívat jak naše nohy, tak vláčky či autobusy na vzdálenější výšlapy. V okolí našeho města jsou nádherné turistické zajímavosti, které stojí za to vidět. Některé akce budeme pořádat i ve spolupráci s jinými organizacemi, spolky
či městem.
Začínáme spolu s výborem pro partnerství a spolupráci
v čele s Petrem Mannem, kdy pořádáme celodenní turistický výlet do největšího evropského skalního labyrintu u
města Wunsiedel ( viz. plakát v tomto čísle).
Dne 3.9.2016 uskutečníme výlet do Drážďan do muzejního komplexu Zwinger. Cesta vlakem tam i zpět. Sraz bude
před vlakovým nádražím v Novém Sedle. Více na samotných plakátech po městě a v zářijových listech.
V následujících měsících se přizpůsobíme počasí (kratší
výlety do Lokte, na statek Bernard podél Ohře, Svatošské
skály, aj.) a budeme Vás včas informovat prostřednictvím
plakátů i v listech.
Na turistiku s Vámi se bude těšit V. Baumanová

Jak si pohladit rejnoka
Návod není nijak složitý. Navštěvuješ základní
školu v Novém Sedle. Zúčastníš se krajského
kola „Přeboru škol družstev v šachu“ a
postoupíš na MČR ve Zlíně. Dopoledne před
začátkem turnaje navštívíš ZOO Lešná.
Čtyřčlenný tým ve složení Pepa Machulka,
Tran Viet Anh, Franta Mikát a Aleš Ořechovský
se zúčastnil poprvé akce, kde poměřoval
šachový um s nejlepšími týmy republiky. Kluci
během dvou dnů sehráli devět partií. Nejtěžší
úlohu měl Pepík na první šachovnici, kde se
potkával se silnějšími soupeři. Nejvíce zářezů
na svoji „šachovou pažbu“ získal na třetí
šachovnici Franta (6. bodů), kterého první den
skvěle podporoval na čtvrté šachovnici hrající
Aleš Ořechovský (4. body). Partie často
rozhodovalo to, jak k nim děti přistupovaly.
V některých chvílích je prostě potřeba se nad
danou pozicí zamyslet a promyslet více
variant, nezahrát rychle tu první, která mě
napadne.

Přebor oddílu
Poslední červnový víkend byl ve znamení historicky prvního oddílového přeboru,
kterého se zúčastnilo devět „novosedelských jezdců“. Honzík dokázal porazit všech
osm soupeřů a po zásluze se stal přeborníkem oddílu. Diplom za druhé místo si
domů odnesl Pepík. Třetí místo vybojovala Míša, která svojí hrou a přístupem dokazuje, že se za deset měsíců přípravy dají hrát šachy na velmi slušné úrovni.

K článku—Jak si pohladit rejnoka, Stanislav Srba
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Strategický plán rozvoje města Nové Sedlo pro období let 2016 až 2020 – Dotazník
Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou dotazník, prostřednictvím něhož bychom Vás rádi zapojili do procesu zpracování
nového strategického plánu rozvoje města Nové Sedlo.
Pro kvalitní zpracování tohoto plánu je nezbytně nutné znát potřeby a požadavky Vás, občanů. Z tohoto důvodu Vás, laskavě, žádáme o vyplnění tohoto dotazníku a jeho odevzdání do 15. 8. 2016 na Městský úřad Nové Sedlo do podatelny nebo do knihovny, kde
si též můžete vyzvednout tiskopis dotazníku.
Dotazník je možné také vyplnit elektronicky na stránkách http://www.mestonovesedlo.cz Dotazník je určen pro osoby starší 18 let.
S vyhodnocením dotazníků se budete moci seznámit na webových stránkách obce.
Za Vaše názory a podněty velice děkujeme, jistě nám přispějí k objektivnímu stanovení hlavních směrů rozvoje naší obce v dalších
letech.
Ve které části obce bydlím: stará část Nového Sedla, sídliště, Chranišov, Pískový Vrch, Loučky, Jalový Dvůr.
Jste muž žena
Je v obci dostatek sportovišť?
ano

spíše ano

ne

spíše ne

Jste spokojen/a se sportovním vyžitím v obci
ano

spíše ano

ne

spíše ne

Jste spokojen/a s úklidem v obci?
ano

spíše ano

ne

spíše ne

Jste spokojen/a s péčí o zeleň v obci?
ano

spíše ano

ne

spíše ne

Je v obci dostatek nádob na tříděný odpad?
ano

spíše ano

ne

spíše ne

Jste spokojen/a s kulturním vyžitím v obci?
ano

spíše ano

ne

spíše ne

Jste spokojen/a s Vaší obcí jako místem, kde žijete?
ano

spíše ano

ne

spíše ne

Jste spokojen/a se zdravotní péčí v obci?
ano

spíše ano

ne

spíše ne

Jste spokojen/a s vyřizováním žádostí na Městském úřadu?
ano

spíše ano

ne

spíše ne

Jste spokojen/a s obsahem Novosedelských listů, které dostáváte zdarma do svých schránek?
ano

spíše ano

ne

spíše ne
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Máte dostatek včasných informací o dění ve městě a zejména o mimořádných událostech?
ano

spíše ano

ne

spíše ne

Jste spokojeni s nabídkou obchodů a služeb v obci, jejich dostupností a kvalitou?
ano

spíše ano

ne

spíše ne

Jste spokojen/a s ostatními možnosti volnočasového vyžití v obci?
ano

spíše ano

ne

spíše ne

Jsem spokojen/a s prací Městské policie.
ano

spíše ano

ne

spíše ne

Jsem spokojen/a s prací mateřské školy.
ano

spíše ano

ne

spíše ne

Jsem spokojen/a s prací základní školy.
ano

spíše ano

ne

spíše ne

Jsem spokojen/a s prací samosprávy (zastupitelstva).
ano

spíše ano

ne

spíše ne

Jsem spokojen/a s podmínkami, které vytváří město pro podnikání.
ano

spíše ano

ne

spíše ne

Otevřené otázky:
Jaké konkrétní místo ve městě považujete za nebezpečné.

Jaké služby ve městě chybí?

Jaké jsou podle Vašeho názoru hlavní nedostatky města?

Jaké jsou podle Vašeho názoru přednosti města?

Nedostatky, na které by se mělo město zaměřit.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
DĚKUJEME VÁM ZA VÁŠ ČAS I POZORNOST VĚNOVANÉ TOMUTO DOTAZNÍKU.
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Dětské rybářské závody v Chranišově
Je za námi další školní rok a proto se 25. 6. 2016 konaly na požární nádrži
v Chranišově dětské rybářské závody. Vyšlo nám nádherné počasí a
zúčastnilo se celkem 19 dětí a z toho bylo 4 dívky. Nepřišli si zachytat jen
místní děti, ale také děti z Chodova a Nového Sedla. Převážně se chytali
plotice, cejni a kapři. Největší rybu ulovil Michal Koleniak. Byl to kapr, který
měřil 52 cm, ale ani ten nestačil na vítězství.
Umístění:
1. místo

Tadeáš Čabala

701 bodů

2. místo

Rostislav Kopčo

454 bodů

3. místo

Jakub Krieger

422 bodů

Jako vždy byl zajištěn pitný režim a na posilnění dobrá svačina. Každé
z dětí bylo odměněno věcnou cenou a na cestu domu dostali ještě sladkou
dobrůtku.

manželé Pejškovi

Úterní odpoledne 28. června bylo možno na nádvoří Základní školy v Novém
Sedle spatřit neobvyklé zahalené postavy rytířů Jedi, ovšem při
podrobnějším prozkoumání se ukázalo, že se jedná o žáky devátého
ročníku, kteří se prezentovali svým vystoupením na druhém ročníku OPEN
AIR ŠKOLNÍ AKADEMIE 2016.
Diváci mohli shlédnout již zmíněné Jedie, ale také vystoupení ve stylu
muzikálu Pomáda a jiná scénická a sportovně laděná vystoupení. Žáci
školní akademii vzali velmi zodpovědně a na výsledku to bylo znát,
oceněním jim byl především potlesk diváků.
Na akademii předvedli své umění i žáci ZUŠ Nová Role, která hostuje v naší
škole již druhým rokem a mezi školami je výborná spolupráce.
Předpokládáme, že do budoucna vznikne při škole s pomocí ZUŠ hudební
Více fotek za Facebooku města a stránkách školy
těleso, které bude školu reprezentovat i na dalších kulturních akcích.
Na přípravě akademie se podíleli všichni pracovníci školy, ale především je nutné vyzdvihnout precizní práci učitelek, které
vystoupení s žáky nacvičovaly. Výrazné pomoci jsme se dočkali i od MěÚ v Novém Sedle, který nám ochotně zapůjčil a postavil
pódium a díky patří také Bc. Tomášovi Pittelovi za multi pomoc jak při přípravě, tak při realizaci školní akademie.
Všem žákům, kteří vystoupili na pódium, patří velký obdiv a ohromná pochvala.

Mgr. Josef Sekyra
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23 ročník Turnaje DOMORODCŮ 2016
8. ročník memoriálu Jaroslava Kloudy
Již 23. ročník se konal na hlavní trávě stadionu Edgara Hopfa. Ryze domácího
turnaje se zúčastnilo celkem 13 mužstev. Hrálo se ve dvou skupinách systém
každý s každým.
Celý turnaj ovládli loňští finalisté a největší favorité, NS Devils. Pod tímto
názvem se tak poprvé probojovala parta kolem J. Charváta a Zb.Jozy na stupeň
nejvyšší. Velkým překvapením poté byla finálová účast týmu Nevyměknem, který
už v základní skupině nenašel přemožitele a hlavně nedostal jedinou branku!, Až
do semifinále se prostřílel tým All in, který věkově patřil k těm nejmladším.
Naopak, vítězové posledních dvou ročníků, tedy Spanilá jízda a Lebkouni, zůstali
tentokrát již před branami semifinále.
Celkové pořadí – 1.NS Devils, 2. Nevyměknem, 3.All in, 4. Chalupáři, 5.Fifa, 6.
Lebkouni, 7. Spanilá Jízda, 8. Buldoci, 9. Slizouni, 10. Autodoprava M.Demeter,
11.TC Stavby, 12. Rakaťáci, 13. Kladiváři.
Team All stars – brankář - Milan Burda ( Buldoci )
obránci - Milan Pešák Ml. ( All in) a Jiří Fatka (NS Devils)
útočníci - Zbyněk Joza (NS Devils) a Patrik Bílý ( Nevyměknem)
Nejlepší brankář turnaje – David Patera (Nevyměknem)
Nejlepší hráč turnaje - Jaroslav Němček Ml. ( Nevyměknem )
Dále pak bylo rozdáno několik drobných cen:
Nejhezčí vlasový styl (AVE CEZAR) – Marcel Procházka ( Spanilá Jízda )
Samotář turnaje – Josef Machulka (David Beckham) (Buldoci )
Nejlepší pistolník s kloboukem a samopalem na zádech – René Mikat
( Kladiváři )
Největší a nejhlasitější burcér Turnaje – Mudr. Miroslav Černý ( Chalupáří )
Nejrychlejší křeč v turnaji v 1 utkání v čase 6:36 Dušan Demetr mladší
( Autodoprava M.Demeter )
Za zásluhy turnaje získává po 5 by passech – Josef Květ ( Spanilá Jízda )
Nejhezčí gól turnaje – Julius Dudi ( Spanilá Jízda )
Nejhezčí oslava gólu – Daniel Farkaš ( Ronaldo ) ( All in )
Objev Turnaje – Milan Burda ( Buldoci )
Fair Play turnaje – Bedřich Rychna starší ( Chalupáří )
Bulíček turnaje 1,2,3,4,5,6,7,8,9 atd. – Bohumil Koudele ( Chalupáři )
Ocenění kamarádcovství za podporu Venci Vodičky mladšího – Spanilá Jízda
Nejstarší hráč finálového utkání – Kamil Farkaš starší ( Nevyměknem )
Frajer turnaje. Dočkal se vytouženého gólu a vytouženého poháru. Děkuji mu za
pomoc— Jiří Charvát mladší – ( NS Devils )
Doufám, že jsem na nic a na nikoho nezapomněl. Kdyby náhodou, tak opravdu
ne schválně.
Už teď se těším na další již 24. ročník Turnaje Domorodců, a doufám, že bude
stejně tak úžasný jako ten letošní.
Ještě chci poděkovat Josefu Wernerovi za perfektně připravený trávník. Renému
Šeblovi za hudbu po celou dobu turnaje i při večerním vyhlašování a zábavě a
Martinu Pikrtovi za perfektní obsluhu v restauraci METEOR.
Arpimu Arpádovi za skvělou obsluhu na turnaji v areálu TJ.

Poděkování patří všem sponzorům turnaje - Arpi Arpád, Jindřich Fischbach, J.
Dudek, Tomáš Tefr, Gazza Sport, ACB
Loket s.r.o. pan Beňuš Jaroslav, Martin
Drechsler, J. Charvát ml., Manželé J. a
S. Suchý, David Altman, Auto DopravaM. Demeter, MU N. Sedlo Grantový systém, M. Pikrt, Zd. Dvořák, Pizzerie N.
Sedlo, Soukromí stomatolog MUDr. Miroslav Černý, Valdemar Lang, TC stavby
Martin Takáč, pan Dan Dědič – Svatava, STASKO –Kar. Vary – St. Role.
Dále bych chtěl poděkovat rozhodčím
Pánům Petru Mannovi, Jaroslavu Slavíčkovi a Milanu Kubelkovi, kteří odpískali
nejvíce utkání a všem co odpískali utkání v turnaji, dále za přípravu a úklid Turnaje a městu Nové Sedlo za veškerou
péči přípravy a úklidu před i po turnaji.

Stanislav Suchý – Spanilá Jízda
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