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Informace z radnice

Vážení občané,
nastal podzimní čas a s tím i čas na sestavení rozpočtu pro rok 2020. Stojí před
námi opět nemalé úkoly a na pracovních
jednání zastupitelstva města v měsíci
listopadu se s tím musíme „poprat“.
V přehledné tabulce (viz. níže) vidíte přehled akcí až do roku 2025, se kterými
budeme pracovat v jednotlivých letech
na rozpočtech města.
Chtěla bych dále upozornit občany vlastnící pejsky, že od 1. ledna 2020 musí mít

První zvonění…………..………str.5

Sport…………………...str.8

Více informací k povinnému označování psů se dozvíte na straně č. 7.

každý pes mikročip a jedině s tímto
čipem bude platné jeho povinné
očkování proti vzteklině. Jestliže
toto nebude majitel psa mít – vystavuje se pokutě až do 20.000,-Kč.
Strážníci městské policie budou mít
čtečky na tyto mikročipy a takto
budou mít přehled o všech psech
na území Města Nové Sedlo. Majitel, jehož pes nebude mít čip, bude
nahlášen na Krajské hygienické
stanici v Karlových Varech
k dalšímu projednání a vystavení se pokuty. Sama tato společnost bude chodit
kontrolovat pejsky. Máte na to tedy ještě
3 měsíce, abyste pejskovi čip nechali
aplikovat. Zákrok je velmi jednoduchý a
dá se srovnat s injekcí - čip o délce zhruba 1 cm se aplikuje do podkoží zvířete
pomocí jehly. Zaplatíte několik stovek
korun, ale kromě splnění zákonné povinnosti získáte i mnohem větší pravděpodobnost, že se váš čtyřnohý kamarád
v případě zatoulání zase rychle najde.

Dokončení akce „Výměna oken Příčná 477-478“

Dále mě těší, že je úspěšně dokončena
akce „Výměna oken Příčná 477-478“ a
předána městu dle smlouvy. Věřím, že
majitelé bytů ocení v již přicházejících
podzimních měsících kvalitnější okna bez
úniku tepla, jako tomu bylo doposud.
Ing. Věra Baumanová, starostka města
Fota: T. Pittel

Podpora společenských aktivit v roce
2019
Také v příštím roce
podpoří město pomocí
grantového systému
aktivní
organizátory
společenských
akcí
pořádaných v Novém
Sedle.
Každý obyvatel města,
který svou aktivitou
plánuje
uspořádat
obecně prospěšnou akci, si může požádat o finanční příspěvek v termínu odevzdání vyplněné žádosti do

15. 11. 2019.
Žádost k vyplnění je na webových stránkách města, nebo
také na Městském úřadě u paní
Aleny Novákové.
Ing. Karel Tetur – tajemník MÚ
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Zahraniční exkurze s MAS
Sokolovsko o.p.s.

Ve dnech 28.-30. 8. 2019 se dva zástupci
města poprvé zúčastnili zahraniční exkurze
v Rakousku ohledně výměny zkušeností a
sdílení příkladů dobré praxe projektů financovaných z fondu EAFRD.
Po příjezdu do města Trofaiach jsme byli
přivítáni na radnici a byl nám představen
projekt ohledně rozvoje menšího města a
zatraktivnit je pro místí, aby nedocházelo
k odlivu obyvatel. Dále prohlídkou města
Vordernberg a jeho „Štýrské železné cesty“
ohledně zachování kulturního dědictví při
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vzájemné propagaci a
spolupráci. Při představení projektu PRV
„Dobrodružství Erzberg“
jsme se seznámili jak
s útlumem těžby železné
rudy a snížení počtu pracovních míst si obec Eisenerz díky tomuto projektu vytvořila řadu nových pracovních míst.
Následující půlden byl
věnován stezce podél
jezera Leopoldsteiner
See, kde se jedná o využití krajinných prvků k zatraktivnění regionu, které slouží
jako místo pro setkávání lidí a utužování
regionální identity na venkově. Završením
dne byla návštěva kostela St. Oswald a
odkrytí pevnosti, které se nacházejí na
skále nad obcí Eisenerz a dotváří tak romantický ráz krajiny. Třetím dnem jsme
završili naši exkurzi po Rakousku návštěvou zemědělského podniku Haffelner v
obci Kremsmünster zaměřeného na rostlinnou výrobu (maliny, jahody, dýně a kukuřice) a prohlídkou zemědělského podniku

říjen 2017

říjen 2019

Lanzer v obci Eisenerz, který má vlastní
obchod a realizuje rostlinnou i živočišnou
výrobu. Podniky jsou rovněž podpořeny
z projektů PRV.
Zahraniční exkurze byla velice úspěšná a
všem přítomným starostům, zástupcům
měst, podnikatelům i zástupcům různých
organizací a služeb byla přínosem. Děkujeme za jejich zorganizování a moci být přítomni.
Ing. Věra Baumanová, starostka města

Informace pro občany – hotel Sklárna
Vážení občané, jak jste si určitě všimli, začaly už práce na „hotelu“. Jsme rádi, že se
to povedlo, a hodiny vyjednávání snad s budoucím majitelem, tlumočníkem a vedoucím stavebního odboru z Chodova o částečné demolici a zabezpečení stavby.
Věřte, že vedení města, přestože nemá žádné kompetence v rozhodování k tomuto
objektu, dělá maximum. Jsme ve spojení s tlumočníkem, který je velice nápomocen
a sami vidíte, že i budoucí majitel má snahu tento problém vyřešit. na základě stavebního povolení z MěÚ Chodov stavebního odboru má za úkol demolici přístavby,
zasypání sklepních částí a zazdění a bezpečné zajištění vchodu do budovy tak, aby
se nikdo nemohl dostat dovnitř do objektu z jakékoliv strany.
Ing. Věra Baumanová, starostka města a Milan Pešák, místostarosta města, foto: T. Pittel
Takto si někteří představují kontejnerové
nádoby na nápojové
kartóny. V tomto případě nejsou nádoby z
oprávněných důvodů
vyvezeny a Městu
nejenže vzniká další
finanční náklad, ale i
zbytečná práce.
„Děkujeme“!

I takto se dá „zaparkovat“ jízdní kolo do
Novosedelského potoka…
Foto: P. Janáček
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Nájemní byty
Řada z vás jistě zaznamenala, že začátkem letošního roku Město Nové Sedlo
zpřísnilo kontroly užívání obecních bytů.
Kontroly společně s bytovým hospodářstvím jsou zaměřovány nejen na to, jakým
způsobem se nájemníci chovají k našemu
společnému majetku, ale zejména na
jejich platební morálku. Již v lednu letošního roku obdrželi někteří notoričtí neplatiči
výzvu, aby do 31. 03. 2019 splatili své
dluhy. Pořád se ještě mezi nájemníky najdou tací, kteří se domnívají, že platit nájem, splácet dluhy a dodržovat domovní
řád se jich netýká. Ale tady se velice mýlí!
Každému, kdo tato pravidla bude porušovat a nebude se chovat jako řádný občan,
město neprodlouží nájemní smlouvu. Proto také město přistoupilo ke zpřísnění
kontrol a zvýšení jejich frekvence. Již dvě
rodiny musely začátkem letošního roku
byty opustit a další dvě rodiny čeká vystě-

hování z bytu již koncem měsíce září. Do
15. 12. 2019 mají další občané šanci
zaplatit dluh na nájemném a zálohách
služby. Jestli tomu tak nebude, tak ani jim
nebude od nového roku prodloužena
smlouva a budou si muset hledat nové
bydlení. Tím se zároveň uvolní byty, které
bychom chtěli dát slušným občanům
s dobrou platební morálkou, kteří mají
zájem bydlet v našem městě. Takže upozorňujeme všechny, kterých se to týká,
aby se nad sebou zamysleli a dali vše do
pořádku.

Sáčky pro psí exkrementy jsou občanům
města k dispozici na Městském úřadě v
Novém Sedle, kancelář č. 9.

Samostatnou kapitolu tvoří kontroly toho,
jakým způsobem se někteří nájemníci
chovají v bytech, jak o byty a společné
prostory pečují. I zde najdeme výtečníky,
kteří se v bytech chovají způsobem „z
cizího krev neteče“ – ničí bytové vybavení,
nepečují o pořádek v bytech a společných
prostorách. Navíc jsou zdrojem rozšiřování štěnic. Město Nové Sedlo muselo
k dnešnímu dni vynaložit nemalé finanční
prostředky na boj s tímto parazitem. Proto
budeme muset v příštím roce přijmout
přísná opatření, abychom rozšiřování štěnic po městě zarazili. Tato opatření mohou být pro některé uživatele našich bytů
velmi nepříjemná, neboť to může znamenat, že budou muset hradit náklady na
neustále se opakující provádění postřiků
a v konečném důsledku jim ani nemusí
být prodloužena nájemní smlouva.
Milan Pešák, místostarosta města
a odbor bytové hospodářství

Od 19.9.2019 je u kruhového objezdu nově
otevřená prodejna smíšeného zboží.

Životní jubilea
Vážení čtenáři, v měsíci říjnu se dožívají významného životního jubilea tito občané Nového Sedla:
02.10.
Ľupták Vladimír
07.10.
Bursa Zdeněk
08.10.
Majgotová Josefa
Schubert Petr
24.10.
Štefánková Terezie
Jménem Městského úřadu Nové Sedlo a jménem Sboru pro občanské záležitosti přejeme ze srdce všem jubilantům pevné
zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a energie v osobním životě.
Vše nejlepší, pevné zdraví a hodně štěstí přejeme také všem ostatním jubilantům, kteří nejsou uvedeni v našem seznamu.
Matrikářka - Bc. Jitka Ježková

Svatby v měsíci srpnu
Po uzávěrce zářijových Novosedelských listů jsme měli tu čest oddat dva páry snoubenců. Oba páry se tentokrát rozhodly, že uskuteční svůj velký den v romantickém
duchu na pozemku bývalého zahradnictví. Počasí naštěstí přálo a na snoubence se
v obou případech usmívalo sluníčko. Bylo hezké prožívat společně se snoubenci a
jejich rodinami pro jejich další život tak významné chvíle. Samozřejmě došlo i na nějakou tu slzičku dojetí, zvláště pak, pokud jste se zaposlouchali do projevu paní starostky, Ing. Věry Baumanové. A koho že jsme to vlastně oddávali? Byli to:
24.08.2019 ve 14.00 hod. Leoš Vítek a Barbora Pešáková
31.08.2019 v 11.00 hod. Tomáš Rychna a Jana Kroniková
pokračování na str. 4→
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Svatby v měsíci září
Další svatební obřady se uskutečnily
v měsíci září:
14.09.2019 přijal v obřadní síni Městského
úřadu Nové Sedlo pan Zdeněk Pojar manželský slib od snoubenců Štefana Horvátha a
Hynny Mykolajivny Ševčuk,
19.09.2019 pak paní starostka v atriu našeho úřadu od snoubenců Tomáše Nestrojila a
Martiny Leinové.
Na přiblížení slavnostní atmosféry přinášíme
i z těchto svatebních obřadů fotografie.
Šťastným novomanželským párům přejeme touto cestou ještě jednou hodně lásky, porozumění a štěstí na společné cestě životem.
Matrikářka Bc. Jitka Ježková, foto: T. Pittel

Městská knihovna
Vážení občané a čtenáři,
v zářijovém vydání Novosedelských listů jsme Vás informovali o tom, že ve
dnech od 30. 9 do 5.10. se naše knihovna zapojila do celostátní akce
„Týden knihoven“, kterou každoročně pořádá Svaz knihovníků
a informačních pracovníků ČR. Cílem tohoto projektu je podpora knih
a čtenářství. Jaké akce pro Vás plánujeme do pátku 4.10.?
Akce v rámci „Týden knihoven“:
vyhlášení amnestie na upomínky - čtenářům bude prominuta upomínka, pokud vrátí vypůjčené knihy v pořádku
poloviční registrační poplatek u nově evidovaných čtenářů
dospělí: stálá registrace 80,- Kč poloviční 40,- Kč
důchodci, studenti a děti: stálá registrace 30,- Kč poloviční
15,- Kč
výstava a prodej knih, které se týkají našeho regionu
Další akce v měsíci říjnu:
pondělí 7.10. od 16h – divadelní představení "Jak poslední vlaštovička
na jih málem neodletěla". Karlovarské hudební divadlo zahraje
pohádku pro děti od 3 do 7 let (vstupné zdarma)
pondělí 14.10. od 15.30 do 16:30h – tvořivá dílna Šikuláček - na podnět již pracujících maminek pořádáme první vyrábění pro děti, které dochází do mateřské školy
pondělí 21.10. od 9:30 do 11h – Bookstart – S knížkou do života –
maminky s dětmi na rodičovské dovolené shlédnou pohádku „O
červené Karkulce“ a poté si vyrobí vlka či Karkulku z papíru
středa 23.10. od 14:30 do 16:30h - šipkový turnaj pro děti
středa 30.10. od 14:30 do 16:30h – Halloween v knihovně (výroba
dýňových hodin)
Vaše knihovnice

V rámci celostátního projektu „Bookstart – S knížkou do
života“ proběhlo setkání maminek s dětmi na rodičovské
dovolené. Společně si poslechly pohádku „O pejskovi a
kočičce jak pekli dort“ a vyrobily hlavní postavičky
(v trochu jiné podobě).

Odpoledne věnované spisovateli Ondřeji Sekorovi,
který se narodil před 120
lety.

Dne 17.9. proběhla beseda pro 2. a 3. třídu ZŠ se spisovatelkou Michaelou Fišarovou a jejím kolegou
(hercem Miroslavem Reilem).
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Kultura a život v obci
První zvonění
Zahájení školní docházky, které každý rok
pořádáme na Městském úřadu Nové Sedlo
pod názvem První zvonění, se letos uskutečnilo 2. 9. 2019 od 8.00 hod. Jako první
se slova ujala paní starostka, která přivítala všechny přítomné a popřála prvňáčkům
šťastné vykročení do nového školní roku a
hodně studijních úspěchů. Nezapomněla
ani na rodiče, kterým popřála hodně trpělivosti se začínajícími žáčky. Pak se slova
ujala zástupkyně ředitele ZŠ Nové Sedlo,
paní magistra Machulková. Na konci této malé slavnosti dala paní starostka dětem povel ke společnému zvonění na zvonečky a
poté si děti odvedla jejich třídní učitelka, paní magistra Tereza Vašíčková.
Matrikářka Bc. Jitka Ježková, Foto: P. Varga

Taneční večer pro všechny věkové kategorie
Dne 05. 09. 2019 se konal v Městském kulturním domě METEOR oblíbený taneční večer pro všechny věkové kategorie. K tanci
a poslechu hrála opět skupina DUO CARLEX. V 19.00 hod. pozvala paní starostka, Ing. Věra Baumanová, na parket všechny přítomné a popřála jim hezkou zábavu. Tento taneční večer byl již předposlední v letošním roce, a proto nezapomeňte, že poslední
taneční večer je naplánován na 5. 12. 2019, tedy na Mikuláše, opět od 19.00 hod. v MKD METEOR. Srdečně zveme všechny
milovníky dobré taneční hudby ale i ty, kteří chtějí třeba jen potkat svoje kamarády, posedět s nimi a popovídat si. Takže nezapomeňte dne 5. 12. 2019 od 19.00 hod. se opět uvidíme v METEORU – těšíme se na Vás.
Matrikářka Bc. Jitka Ježková

„Truckparáda“ se závodem koloběžek
V pátek 6. září se
v Chranišově konal již třetí ročník
„Truckparády“,
kterou organizuje
společnost AUTOINTERWEST Otty Kůse ve spolupráci
s městem. Tak jako v loňském roce Všechny fotografie na Facebooku města - Nové Sedlo lidem
i letos byla akce zahájena závodem
dětí na koloběžkách, které pro tento účel zapůjčila Městská policie v Ostrově. Závodilo se ve
dvou kategoriích. V té první, s dětmi od 6 do 10 let, zvítězila Tereza Šimková a ve druhé kategorii,
s dětmi od 11 do 15 let, vyhrál Adam Holzer. Vítězové obdrželi diplom, poháry a všichni ostatní
hezké medaile a dárky od sponzorů. Večer zahráli Červení panteři, při pěkném počasí a dobrém
občerstvení se akce opět vydařila.
Ing. Karel Tetur

Spolek Nový kurz vyhlašuje tradiční soutěž pro děti ZŠ Nové Sedlo
VE SBĚRU KAŠTANŮ A ŽALUDŮ
Soutěž bude probíhat během měsíce října.
Vyhlášení výsledků proběhne tradičně v listopadu 2019.
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žili za postavení podia, zázemí pro občany, občerstvení i jednotlivá stanoviště pro
soutěžící i kolotočáře včetně ozvučení.
Díky všem!!!

Svatováclavské posvícení
Je již tradicí,
že v měsíci
září každého
roku se koná Svatováclavské posvícení,
které pořádá a organizuje spolek NOVÝ
KURZ. I letos tomu nebylo jinak. Užili si
v první řadě naše děti. Byly zde opět skákací hrady, dřevěný kolotoč, mnoho soutěží pro děti všech věkových kategorií a
ukázky první pomoci Českého červeného
kříže Karlovy Vary včetně soutěží i zkoušení tzv. opileckých brýlí. Součástí bylo i
Divadlo z bedny, které zajistilo dvě představení. Myslelo se ale také i na starší
naše občany, kdy od 13.00 hodin hrála
pro ně dechovka ze Sokolova a následovaly hity 70. - 90. let v podání Stan &
Tony Revival z Mariánských Lázní téměř
ve 4-hodinovém bloku. A jídla a pití by-

Město Nové Sedlo uspořádalo dne
16.9.2019 tradiční zájezd na Zahradu
Čech do Litoměřic. Opět bylo k vidění
neskutečné množství květin, zeleniny či
různorodého ovoce. Zahradu Čech bychom mohli označit jakýmsi rájem, který je stvořen pro všechny milovníky zahradničení.

lo…… Martin Pikrt se postaral o dobré
jídlo a pivečko včetně nápojů i míchaných drinků, členové i příznivci Nového
kurzu zase opětovně napekli plechy koláčů, bábovek i krémových řezů a k tomu
dobrou kávu z našeho „dobrého starého
Děkuji každému, který svou „trochou do
přístroje“ ( presso, capuccino, latté).
Děkuji členům TJ Baník Union Nové Sed- mlýna“ přispěje při jakékoliv akci. Jen
lo, především volejbalistům a nohejbalis- ten, kdo připravuje, organizuje a realizuje
tům, členům spolku a všem, kteří se po- akce, ví, jak je to náročné.
díleli na organizaci, přípravě i průběhu
celé akce. Rovněž i všem, kteří se zaslou-

Věra Baumanová, předseda spolku NOVÝ
KURZ, foto: T. Pittel

ZAHRADA ČECH

Zájezd - ZAHRADA ČECH V LITOMĚŘICÍCH

Více fotek na Facebooku města Nové Sedlo lidem
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Povinné označování psů
Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě
novely
veterinárního
zákona
č.
302/2017 Sb. v účinnost povinnost
označovat psy na území České republiky
mikročipem.
Níže naleznete odpovědi na nejčastější
otázky, s nimiž se Státní veterinární správa v souvislosti s „povinným čipováním“
psů setkává.
Na koho se povinnost povinného označení mikročipem bude vztahovat, kdy začíná platit?
Od 1. ledna 2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze
v případě, že je pes označený mikročipem. Od tohoto data by měl být na území
České republiky označený každý pes.
Štěňata musí být označena mikročipem
nejpozději v době prvního očkování proti
vzteklině (tedy nejpozději v půl roce věku).
Mikročipem nemusí být označeni psi,
kteří mají jasně čitelné tetování provedené před 3. 7. 2011.
Proč se povinnost zavádí?
Zavedení povinného označení všech psů
na území ČR by mělo být přínosem
zejména v těchto oblastech:
zjištění identity psa v případě potřeby
kontrolních orgánů (SVS, PČR, Celní
správa, obce atd.).
účinnější monitoring chovů a kontrola
dodržování stanovených pravidel a
předpisů (např. počtu držených zvířat,
jejich věk, vakcinace, dodržování zoohygienických podmínek, zajištění pohody zvířat) a postih chovatelů v případě týrání zvířat,
umožnění kontroly při prodeji psů prostřednictvím obchodníků, jak z hlediska veterinárních, tak z hlediska finančních předpisů,
bude možné prokázat vlastnictví psa, což
je velmi důležité v případě odcizených
psů i v případě postihu vyplývajícího
ze zodpovědnosti za psem způsobe-
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nou škodu (např. případy, kdy pes
způsobí dopravní nehodu, psi pytláci
atd.),
zatoulané řádně označené a evidované
zvíře má podstatně větší naději, že se
vrátí ke svému původnímu majiteli,
jeho návrat je operativnější.
Kdo označení mikročipem provádí, jaká
je jeho cena? Najdu někde seznam veterinárních lékařů, kteří „čipování“ provádějí?
Označení psů mikročipem provádějí soukromí veterinární lékaři, kteří jsou oprávněni vykonávat veterinární léčebnou a
preventivní činnost (jsou registrovaní u
Komory veterinárních lékařů ČR: https://
www.vetkom.cz/seznam-veterinaru).
Pořizovací cena mikročipu se pohybuje
mezi 120-450 Kč a závisí na jeho typu.
Další částku si soukromí veterinární lékaři účtují za jeho aplikaci. Ceny jsou
smluvní.
Kdo bude provádět kontroly, zda mají psi
čip?
Dozorovým orgánem je Státní veterinární
správa.
Není „čipování“ pro psa nebezpečné či
zdravotně závadné?
Jedná se o jednorázový úkon srovnatelný
s injekční aplikací. Mikročip o délce cca
1 cm je umístěn v aplikační jehle a je
sterilně aplikován do podkoží zvířete.
Obal
mikročipu
je
vyroben
z biokompatibilních materiálů, na které
organismus zvířete nereaguje jako na cizí
těleso.
Mikročip je pouze pasivním nosičem informace, neobsahuje žádný vlastní zdroj
energie. Aktivovat mikročip umí jen speciální čtecí zařízení.
Jaké hrozí sankce v případě nesplnění
této zákonné povinnosti?
Za psa bez označení bude od roku 2020
hrozit správní řízení s uložením až 20tisícové pokuty, protože na psa bude pohlíženo, jako kdyby neměl platné očkování
proti vzteklině.

Spolek Nový kurz a Karlovarský otužilecký spolek zvou na přednášku

CO TĚ NEZABIJE, TO TĚ
POSÍLÍ

kouzlo studené vody, otužování
1.10.2019 od 16:00 hod.
ve velké zasedací síni Městského úřadu
Malé občerstvení. Vstupné zdarma!
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Bude zároveň od ledna 2020 již fungovat
registr čipovaných psů? Funguje již nějaký? K čipování psů již dochází…
Příslušná novela zákona č. 166/1999
Sb. (veterinární zákon) nezavádí povinný
zápis do jakéhokoli registru psů. Povinností je, aby v dokladu o očkování proti
vzteklině (tj. v očkovacím průkazu, v pasu
psa) bylo uvedeno číslo mikročipu. Obec
sizdroj:
však
http://www.ipardubice.cz
může povinnost evidence stanovit vyhláškou. Některé obce to již takto
nastaveno mají. V současné době není
zatím řešena oblast jednotné celostátní
evidence psů.
Vztahuje se nová povinnost také na kočky či další druhy zvířat?
Příslušná novela veterinárního zákona
zavádí povinné označení pouze u psů.
Situace je však odlišná, pokud se svým
zvířetem plánujete cestovat do zahraničí.
V takovém případě se povinnost označení zvířete mikročipem stanovená evropskou legislativou již řadu let vztahuje
nejen na psy, ale také na kočky a fretky.
Další informace k cestování se zvířaty
naleznete
zde:
https://www.svscr.cz/cestovani-sezviraty-v-zajmovem-chovu/
Můj pes má platné očkování proti vzteklině. Termín přeočkování má až v průběhu
roku 2020 (případně 2021 či 2022).
Musím jej nechat čipovat ještě v roce
2019, nebo stačí až při přeočkování?
Jak již bylo uvedeno výše, na základě
zmíněné novely veterinárního zákona je
s účinností od 1. ledna 2020 očkování
psa proti vzteklině platné pouze pokud je
pes označen mikročipem, případně označen čitelným tetováním provedeným před
3. červencem 2011. Není tedy možné
tuto proceduru odkládat až do dalšího
přeočkování. Pokud tak již chovatel neučinil, je nutné nechat psa označit nejpozději do konce roku 2019, jinak bude očkování považováno za neplatné.
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Sport
3. ročník tenisového turnaje
Dne 21. 9. 2019 se konal již třetí ročník
tenisového turnaje. Tentokrát dostal název „Novosedelská Pánvička“
Turnaj začal za bojových podmínek v osm
ráno při 4 stupních :-)
Turnaje se zúčastnilo 6 dvojic a hrálo se
systémem každý s každým. Každým zápasem se hráči zahřívali víc a víc a podávali
velmi dobré výkony. Celý turnaj okralovala dvojce Bedřich Rychna, který byl zvolen
i jako nejlepší hráč turnaje a parťák Jiří
Mikát. Sošku za Nejlepší úder si odnesl
Jiří Charvát. Při turnaji se nikdo nezranil a
dokonce padlo i pár es. Tímto bych chtěl
poděkovat Naší organizaci TJ za zápůjčku
hřiště a sponzorům Firmám Pavel Jobánek a Jiří Srb.
s dalšími dvěma byl proti. Zjistil jsem na díky sponzorům jsem si vše zorganizoval
Jiří Charvát
Děkuji grantové komisi, která mi přiklepla vlastní kůži, že něco pořádat není žádný sám.
částku 5000, bohužel Pan Pešák v čele med a natož v Novém Sedle :-( Nakonec

Odpověď na článek pana Charváta
Pan Charvát píše a děkuje grantové komisi
za schválení 5 000 Kč na pořádání tenisového turnaje. Také píše o mé osobě a dalších dvou radních, že jsme byli proti tomuto
příspěvku. Bohužel musím konstatovat, že
pan Charvát uvádí mylné informace. Grantová komise schválila na tenisový turnaj
4 000 Kč, nikoliv 5 000 Kč, jak píše pan
Charvát. Rovněž Rada města dostala
k tomuto bodu podklady, kde bylo napsáno,
že není jasné kolik se na tento turnaj při-

hlásí lidí. Proto se rada města shodla, že
panu Charvátovi poskytne pro začátek
2 000 Kč a poté se zbylé 2 000 Kč vyplatí,
jestliže bude o turnaj větší zájem. Nakonec
se do turnaje přihlásilo 12 lidí a panu Charvátovi by nic nebránilo v čerpání oněch celých 4 000 Kč schválených grantovou komisí. Takže, ani já spolu s ostatními radními,
jsme nebyli proti vyplacení finančního obnosu na tenisový turnaj. Nakonec jsme dostali
od pana Charváta email, kde se vzdává
grantu.

TJ Baník Union Nové
Sedlo
Kam za sportem, třeba
na utkání BU

Mladší žáci:
Pátek 4.10.2019 - Král. Poříčí – BU od
17:00
Pátek 11.10.2019 – BU – V. Hleďsebe/
Trstěnice od 16:30
A muži:
Sobota 5.10.2019 – BU – OSS Lomnice Pátek 18.10.2019 – Sp. Chodov – BU od
16:30
od 16:00
Neděle 13.10.2019 – SK Toužim – BU od Pondělí 28.10.2019 – Fr.Lázně –BU od
17:00
15:30
Sobota 2.11.2019 – H. Slavkov – BU od
Sobota 19.10.2019 – BU – Spartak
13:30
Chodov od 15:30
Sobota 26.10.2019 – BU – FK Nová Role Pátek 8.11.2019 – BU – Kynšperk od
17:00
od 14:30
Pátek 1.11.2019 – Slavia K. Vary B – BU
od 18:30
Sobota 9.11.2019 – BU – Loko K. Vary
od 14:00

Starší přípravka:
Pátek 4.10.2019 – BU – Sp. Chodov od
17:00
Neděle 13.10.2019 – Sedlec – BU od

Turnaj proběhl 21. 9. 2019 a je veliká škoda, že se o tomto turnaji veřejně nedozvědělo více potencionálních hráčů. Myslím si,
že by se tohoto jistě krásného turnaje zúčastnilo více lidí.
Také bych chtěl informovat, že víceúčelový
areál je majetkem Města Nového Sedla,
které tento areál postavilo pro všechny občany Nového Sedla a širokou veřejnost.
Milan Pešák místostarosta města a
člen redakční rady

10:00
Pátek 18.10.2019 – BU – FC Cheb/
Lipová od 17:00
Úterý 22.10.2019 – Skalná – BU od
17:00
Pátek 1.11.2019 – BU – Sedlec od
17:00
Mladší přípravka:
Neděle 13.10.2019 – BU – Staré Sedlo
od 15:00
Neděle 20.10.2019 – Kynšperk – BU od
10:00
Neděle 27.10.2019 – BU – Sokolov C od
15:00
Pátek 1.11.2019 – Sp. Chodov – BU od
16:30
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