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Informace z radnice
Vážení občané,
tak jako v minulých letech, tak i v letošním roce jsme naplánovali uskutečnění investičních akcí. Tyto akce jdou napříč programy
všech uskupení, které byly do zastupitelstva města zvoleny ve volbách v říjnu 2014. Ne vždy jsme měli nebo máme na věc stejný
názor, ale díky konstruktivním jednáním a přístupu každého jednotlivce, jsme schopni uskutečnit tyto náročné investiční akce.
Velké díky tomu patří paní Šárce Pojarové z investic, která tyto projekty všechny připravuje, vyřizuje a následně zastřešuje celou
realizaci.
Bohužel musím Vám oznámit, že na jednání zastupitelstva města dne 2.5.2018 nebylo podpořeno přepracování projektové dokumentace a vyřízení změny stavby na akci KODUS – komunitní dům pro seniory. Pouze 3 zastupitelé ( Baumanová, Kőpp, Rychna) byli PRO; 5 zastupitelů (Srba, Cervan, Krautzberger, Machulková, Hányš) bylo PROTI; 3 SE ZDRŽELI (Pojar, Wýstrach, Mann) a
4 byli nepřítomni ( Pešák, Petříková, Horvát, Šíma). Ale věřím, že se přesto všechno povede dům pro seniory v budoucích letech
postavit.

Rovněž všechny kulturní a sportovní akce, které se dějí ve městě, jsou na velmi dobré úrovni a každý z občanů si určitě najde to
své. Někdy mívám pocit, že čím více se ve městě buduje nebo pořádá kulturních či sportovních akcí, tím více se objevuje nespokojených kritiků. Ale kdo nic nedělá, ten nic nezkazí. To je stará známá věc. Proto i vy se můžete zapojit a pomoc našemu městu.
Přeji Vám krásné nastávající letní dny a hezkou dovolenou.

Ing. Věra Baumanová, starostka města

Pro znečišťující látku benzen je stanoven imisní limit pro 1 kalendářní rok 5 mikrogramu/m3. Za použití odběrového zařízení
www.kultur
vzorkovače Radiello s řízenou difusí metodou vyhodnocení
terniportal.cz
mální desorpce činila nejvyšší koncentrace benzenu v lokalitě
Spoluobčané, ráda bych Vás informovala o dalších měření města Nové Sedlo ve sledovaném období 1,398 mikrogramu/
v prostoru firmy AMT. Dalšími měřeními bylo stanovení oxidu m3 (vzorek č. 129294-sídliště Sadová 496).
siřičitého a benzenu. Stanovení podílu oxidu křemičitého ve
vybraných vzorcích prachových částic metodou FTIR je řešeno V obou případech měření nebyly limity překročeny. Věřím, že
v příslušné legislativě pro pracovní prostředí. Nejvyšší hodnota firma AMT dělá vše pro to, aby byly splněny veškeré podmínky
obsahu SiO2 ve vzorku polétavého pachu frakce PM10 (č. provozu a vedení města dělá vše pro to, aby životní prostředí
129291) činila 5,23 % hmotnosti, ve vzorku prašného spadu bylo přijatelné pro všechny obyvatele našeho města.
(č. 129295) pak 10,1 % hmotnosti.
Ing. Věra Baumanová

Výsledky měření oxidu křemičitého a
těkavých organických látek v AMT

ší dotazy týkající se problematiky GDPR.
Důležitou součástí je zajištění souladu
GDPR s kvalitou vnitřních směrnic našeho
města. Důležitá je revize spisových a skartačních řádů, a já můžu jen konstatovat, že
tyto řády jsou již dány ze strany našeho
města k připomínkování Oblastnímu archivu v Jindřichovicích a následně bude
schválen Radou města tak, aby odpovídaly
platným předpisům a pravdivě popisovaly

fungování organizace. Tímto děkuji paní Petře Prokešové, která se hlavní měrou
podílela na vytvoření tohoto
předpisu. Této problematice se soustavně věnujeme a věřím, že
datum 25. 5. 2018 není pro náš úřad strašákem.

v současné době v prodlení z důvodu
změny zhotovitele ze strany firmy České
telekomunikační infrastruktury a.s., tato
Vážení občané,
firma na stavbě zastřešuje překládku sítě
stavba chodníku na Jalovém Dvoře měla elektronických komunikací. Tyto práce je
být zahájena 1. 5. 2018. Stavba je nezbytné provést před zahájením stavby

chodníku. Termín zahájení stavby je posunut přibližně o 1 měsíc. Práce by měly být
zahájeny začátkem června 2018. Termín
dokončení stavby je zatím stále stanoven
k 31. 7. 2018.
Šárka Pojarová

GDPR – úřad finišuje
V souvislosti s blížícím se termínem platnosti GDPR vyvíjí stále větší aktivity Ministerstvo vnitra. Pro obce zřídilo speciální
webové stránky, na kterých zveřejňuje
kromě platné legislativy také nejrůznější
metodické pomůcky včetně vzorových analýz. Nechybí zde ani odpovědi na nejčastěj-

Chodník Jalový Dvůr

Ing. Věra Baumanová, starostka města
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Upozornění na změnu vstupu do ZŠ a
zdravotního střediska
Sanace starého důlního díla – jámy Vinzenzi před budovou
ZŠ a vstup do zdravotního střediska
Dne 28. 5. 2018 byly před budovou Základní školy č. p. 425
– II. stupeň zahájeny práce prováděné za účelem likvidace
starého důlního díla – jámy Vinzenzi. Práce provádí firma GIS
-GEOINDUSTRY, s. r. o., Plzeň. Práce budou probíhat od 28.
5. do konce srpna 2018. Práce hradí Ministerstvo životního
prostředí ČR. Z důvodu bezpečnosti dětí a občanů je nutné
uzavřít hlavní vstup do budovy ZŠ a přístupovou komunikaci
ke zdravotnímu středisku. Vstup do budovy ZŠ bude zajištěn
vstupem, který je využíván pro školní jídelnu tj. vstupem po
pravé straně budovy školy. Do zdravotního střediska bude
přístup zajištěn pouze pro pěší po pravé straně budovy školy
(je nutné obejít ZŠ z druhé strany tj. vpravo), trasa bude vyznačena. Komunikace do zdravotního střediska bude uzavřena přibližně do 10. 7. 2018.
Dále město Nové Sedlo oznamuje, že obdrželo dotaci na akci: Zateplení, rekonstrukce střechy a osazení topného zdroje bytového domu č. p. 118 Loučky (bývalá zelenina). Nyní se na stavbu zpracovává prováděcí projektovou dokumentaci a následně bude
zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Stavba by mohla být zahájena na podzim letošního roku.
Dále město Nové Sedlo oznamuje, že neobdrželo dotaci na akci: Oprava a údržba místní komunikace Za potokem. Žádost o dotaci na tuto akci bude opětovně podána po vyhlášení výzvy na podzim letošního roku. V případě přidělení dotace by stavba byla
realizována v roce 2019.
Šárka Pojarová

Životní jubilea
V měsíci červnu se dožívají významného životního jubilea tito občané Nového Sedla:
05.06. Brízgala Martin
27.06. Hausteinová Anna
Vážení jubilanti, jménem Městského úřadu Nové Sedlo a jménem Sboru pro občanské záležitosti Vám ze srdce přejeme pevné
zdraví a hodně štěstí a spokojenosti v osobním životě.
Matrikářka Bc. Jitka Ježková
Vážení občané, zvykli jsme si číst v naší rubrice jména jubilantů, kteří dosáhli významného životního výročí v daném měsíci. Bohužel s nadcházející platností nového Nařízení EU na ochranu osobních údajů (GDPR) již nebudeme moci tuto tradici provozovat
tak, jak jsme byli až doposud zvyklí. Protože bychom ale chtěli tuto rubriku zachovat i do budoucna, budeme se snažit najít způsob jak to udělat při dodržení všech zásad GDPR. V nejbližších dnech tedy rozešleme červencovým jubilantům žádost o udělení
souhlasu s uveřejněním v Novosedelských listech a budeme očekávat výsledek. Svoje souhlasy můžete přinést osobně do podatelny, nebo do kanceláře č. 1.05 ved. HSO – Jitka Ježková, můžete je odevzdat třeba i v knihovně, nebo poslat poštou.
Matrikářka Bc. Jitka Ježková

Zřízení kulturní a sportovní komise
Vážení spoluobčané,
vy, kteří budete mít zájem pracovat s kolegy úřadníky na přípravě kulturního a sportovního programu v dalších letech, Vás rádi uvítáme v našich řadách. Sestavení programu, vyhledání kapel, akcí pro děti i dospělé, příprava i samotná realizace včetně organizace
jednotlivých akcí – to bude práce naší komise. Samozřejmě i spolupráce se spolky, které se podílejí na kulturním i sportovním dění
v našem městě. Dveře jsou otevřené komukoliv, kdo má chuť pracovat ve prospěch města.
Zájemci se mohou hlásit osobně v kanceláři nebo na tel. čísle 352 358 103 – Bc. Tomáš Pittel.
Věřím, že se mezi Vámi takoví najdou a přijdou pomoci. Kritizovat a sedět doma na gauči u televize nebo počítače někteří z Vás umí
dobře. Pojďte si to vyzkoušet a přidat ruce k dílu.
Ing. Věra Baumanová, starostka města

Poděkování novým posilám v Zařízení města
Vážení občané, určitě jste si všimli, že naše město již několik let prochází proměnou, a to k lepšímu. Zaměstnanci technických
služeb spolu s klienty veřejně prospěšných prací se snaží město každý den uklízet. Určitě jste si všimli, co se týká sekání trávy, že
již 3x na exponovaných místech se sekalo město, celé bylo posekáno již 2x. Sami vidíte, že tráva nám roste před očima. I majitelé zahrádek či rodinných domů to mohou dosvědčit, neboť oni sami toto musí činit. Musím touto cestou pochválit nové pracovníky VPP, kteří nastoupili k 1. 5. 2018. Jedná se o Sliška Dušana, Janiča Jana, Zikmunda Josefa, Zikmundovou Zlatuši a Šulkovou
Ivetu, kteří se uměli postavit k práci a doufám, že jim to vydrží. Jejich práce si také vážíme a je to na našem městě vidět. Díky
VŠEM!
Ing. Věra Baumanová, starostka města
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Mateřská a Základní škola, Městská knihovna, Městská policie

Návštěva Ekocentra v Chebu
Na návštěvě statku v Chebu jsme viděli spoustu zvířátek i rostlin, hodně jsme se o všem dozvěděli a také jsme se hodně nasmáli!!!
Např: otázka: Čí je to asi kostra?

otázka: Prase jí všechno - maso, rostliny, takže je……?

odpověď: Brontosaurus! (prasete)

odpověď: Obojživelník! (všežravec)

otázka: Jak se jmenuje mládě husy?

otázka: Co je to za zvíře?

odpověď: Housenka!

odpověď: Bejk !! (kozel)

Děti a p. učitelky Dana a Dáša, MŠ Masarykova
Foto: L. Žišková

Recitační soutěž

www.zs-mestonovesedlo.cz

Třetím ročníkem se uskutečnilo školní kolo recitační
soutěže v atriu MÚ v Novém Sedle. V tomto ročníku byla
účast okořeněna recitátory ze ZŠ Loket, kteří přišli změřit síly s našimi mladými umělci. Umělci je opodstatněné
pojmenování, neboť jednou z kategorií byla vlastní tvorba a oproti minulým ročníkům se nám počet básníků
značně rozšířil.
Všichni recitátoři vložili do svého výkonu veškerý um,
ačkoliv na některých přednesech se projevila mírná
tréma, ale i přesto se podle očekávání recitace líbila a porota neměla lehký úkol při rozhodování o prvních místech.
Ve výsledku by se dalo říci, že zvítězili všichni, kteří si na recitaci před publikem troufli. Vlastní tvorba byla natolik zajímavá, že se pokusíme otisknout autorské verše v Novosedelských listech.
Všem zúčastněným děkujeme za zdárný průběh akce a těšíme se na další ročníky recitační soutěže.
Mgr. Josef Sekyra
Autorský verš č.1 (z 5)
Cesta do knihy
František Horvath, 4.třída
Cesta do knihy,
není vždy snadná !
Když se cesta nezdaří,
tak je kniha vadná.
Pro každého správná kniha,
pak to není žádná tíha.
Dobrodružství zažijete,
často se i zasmějete.
Jsou tam draci, dinosauři,
princezny a rytíři,
zvířátka a kouzelníci
v létajícím talíři.
Kdo knihu má a umí číst,
filmy nechce nikdy víc.
Proto čtěte, holky, kluci,
Radši ve dne, nežli v noci.

Lesní pedagogika
V rámci environmentální výchovy se dne 9.
5. 2018 žáci sedmé a osmé třídy zúčastnili
na Andělské Hoře akce Lesní pedagogika.
V místě si nás převzal pan Holas, pracovník
Vojenských lesů a statků ČR, který nás provázel. Během cesty nás seznámil
s významem přírody, pěstováním a obnovou lesa a s živočichy Doupovských hor.
Na různých místech nám ukázal, jak vypadá lesní školka, jak se chrání listnaté stromy před škůdci, jak se zalesňuje paseka a jak se zpracovává dřevo.
Cestou velice poutavě vyprávěl o životě lesní zvěře, bylinách a názorně je také žákům ukázal.
Akce se velmi povedla, žákům se líbila nejen proto, že se dozvěděli spoustu zajímavostí, také si
mohli opéct buřty a v neposlední řadě nám přálo i počasí.
Tímto bychom chtěli poděkovat p. Holasovi za velmi profesionální prezentaci práce lesníků.
Marcela Procházková

DEN ZEMĚ
Dne 20. 4. 2018 proběhl na
naší škole projektový den
„Den Země“, do kterého se
zapojili všichni žáci naší školy. Jedná se o ekologický
svátek, který připadá každoročně na 22. dubna a upozorňuje na devastaci životního prostředí.
Žáci byli rozděleni do hlídek ve 2. kategoriích: 1. kategorie (1.-4. třída) a 2. kategorie (5.-7. třída). Tyto
hlídky procházeli přírodní stezkou, kde na 8 stanovištích odpovídali na otázky z různých oborů, jako je:
mineralogie, myslivost, dendrologie, botanika, zoologie, mykologie, třídění odpadů a regionální dějiny.
Ve volných chvílích si žáci mohli vyrobit květináček z pet láhve, zahrát si petpong nebo si jen tak zacvičit na hřišti.
Na konci akce měli jistě žáci sami ze sebe velmi dobrý pocit a nejlepší hlídky byly odměněny diplomem
Ing. Petra Stejcová
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Volejbal
Dne 19. 4. 2018 se žáci naší školy zúčastnili okrskového kola ve volejbale v Horním Slavkově. Družstvo dívek ve složení: Kulíková J., Majgotová K., Petrusová B., Přibylová J., Vágnerová Š., Vrbeníková K., Majgotová N. a Šandorová N. se umístilo na vynikajícím 1. místě
a postoupilo do okresního kola. Družstvo chlapců ve složení: Chvapil T., Janičo M., Demeter M., Harlas M., Fiľo K., Horvát D. a Horňák R. skončilo o stupínek níže, na pěkném
2. místě. Toto místo, bohužel, není postupové.
Ing. Petra Strejcová
(www.zs-mestonovesedlo.cz)
revize knihovního fondu, aktualizace systému Clavius a reorganizace dle pravidel
GDPR. Prosíme všechny občany a čtenáře, aby v tomto termínu počítali s tím, že
Vážení čtenáři,
opravdu nebude možné knihy půjčovat Před nedávnem v knihovně proběhla kniškolní rok se chýlí ke konci. Dětem za- ani vracet, bohužel to samé platí i o kopí- hovnická lekce zaměřená na poezii. Na
čnou prázdniny, dospělým doba dovole- rovací službě. Děkujeme za pochopení.
lekci přišli žáci 4. třídy s paní učitelkou
ných. Jako každý rok budeme půjčovat
Brigitou Möcklovou. Dětem a paní učitelknihy na celé období prázdnin. Knihy půj- Ve středu 13.6. od 13:30 zveme všechny ce se tato akce velice líbila. Důkazem
čené v měsíci červnu budou automaticky na herní odpoledne. Naučíme Vás hry toho je, že lekce neskončila odchodem
prodlužovány až do měsíce září. Toto Digit, Svět v kostce, Kuřecí olympiáda a žáků do školy, ale že s paní učitelkou pokračovali v započaté práci. A s této práce
opatření neplatí pro MVS (Meziknihovní Bubbles.
vznikla, myslíme si, velmi dobrá básnička,
systém) výpůjčky a knihy půjčené před
měsícem červnem. Takové výpůjčky bu- Ve středu 20.6. od 15:30 zveme milovní- kterou se souhlasem autorů a paní učiteldou pokračovat v upomínkovém řízení, ky hry Piškvorky na turnaj, který jsme na- ky chceme touto cestou zveřejnit. Také
bychom chtěli poděkovat všem učitelům,
jak je uvedeno v Knihovním řádu.
zvali PIŠKVORKIADA.
ale i žákům za skvělou spolupráci v tomto
Upozornění o uzavření knihovny
Ve středu 27.6. od 15:00 se knihovna školním roce.

Informace z knihovny –
knihovnice čtenářům

Od 9. července 2018 do 27. července
2018 bude knihovna z technických důvodů uzavřena.
V tomto období bude probíhat povinná

bude loučit se školním rokem 2017/18.
Děti školou povinné jsou zváni na akci
„HURÁ PRÁZDNINY“.
Lekce poezie v knihovně

Vaše knihovnice

Městská policie Nové Sedlo informuje
Kamery monitorují prostor ulic Příčná, část ulice Sadová se v minulé době opakovaně osvědčily v podobě odhalování přestupků v dopravě a veřejného pořádku. Zejména odkládání nadměrného odpadu (koberce, části nábytku
atd.) ke kontejnerům pro komunální odpad, byl ze strany Městské policie Nové Sedlo řešen v rámci porušení
Obecně závazné vyhlášky města, kdy nadměrný odpad je možno umístit výhradně ve sběrném dvoře města nebo
v určitých případech po uhrazení poplatku v pokladně města je možno využít technické služby města pro odvoz
nadměrného odpadu. Svévolné odkládání nadměrného odpadu ke kontejnerům komunálního odpadu je nepřípustné.
UPOZORNĚNÍ pro řidiče v ulici Sklářská, Sadová,
Na základě dopravního značení v ulici Sklářská vyplývající z dopravní značky „IP 25a“ - Zóna s dopravním omezením je
zakázáno stání vozidel mimo vyznačená místa, tedy přesně vysvětleno, při pravém kraji vozovky od vjezdu do ulice Sklářská
z ulice Revoluční.
Městská policie pochopitelně toleruje omezené zastavení a stání za účelem složení, naložení nákladu, odnos nákupu apod. Delší doba zastavení a stání (nad 20 minut) bude Městskou policií Nové Sedlo řešena ve formě oznámení dopravního přestupku na
MÚ Sokolov – odbor dopravy.
Dále co se týká parkování v pakovacím pruhu v ulici Sadová, Sklářská nabádá Městská policie Nové Sedlo řidiče
k obezřetnosti při parkování v tom smyslu, aby účelně a hospodárně využívaly parkovací pruh za účelem maximálního využití
parkovací plochy. V neposlední řadě se taktéž řeší přestupky v dopravě spočívající s neoprávněném zastavení a stání na vyhrazeném parkovacím místě pro invalidy. Tyto dopravní přestupky jsou oznamovány na MÚ Sokolov odbor dopravy.
Městská policie Nové Sedlo informuje, že v případě oznámení je
možno telefonicky volat v pracovní době (Po-Pá) na telefonním čísle –
352/358156 nebo 602/891265. V mimopracovní době jsou strážníci
Městské policie Nové Sedlo na dosahu za účelem ochrany objektů města
napojené na zabezpečovací zařízení a to na telefonním čísle
602/891265.
str. Viktor Pavlík, str. Roman Tvarůžek , Městská policie Nové Sedlo
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Kultura a život v obci
Malování na skle
Spolek Nový kurz pořádal dne 10. 5. 2018 v odpoledních hodinách pro děti malování na skle. Opět se sešla „partička“ šikovných dětí a předvedly skutečné umění. Jejich výtvory můžete posoudit sami na fotografiích. Velký dík patří paní Daně Odehnalové, která se jim plnou měrou věnovala a pomáhala radou i svou
šikovnou rukou vytvořit tato díla. Maminky i tatínkové určitě měli
obrovskou radost nad výtvorem svého šikuly. Opět se těšíme na
další interaktivní odpoledne.
Ing. Věra Baumanová

Čarodějnice byly opravdu nádherné
A opět jsme přivítali 30.duben – den pálení čarodějnic. V letošním roce se pálení čarodějnic uskutečnilo na Jalovém Dvoře a v Chranišově. Děkuji všem organizátorům i
pomocníkům, kteří se podíleli na těchto akcích. Je radost vidět rozzářené tváře, nějakou to „hnusnou čarodějnici“, ale strávit příjemný večer při ohni, hrách a dobrém jídlu.
Ing. Věra Baumanová
Chtěla bych poděkovat MÚ za připravené hřiště a opravu stolů. Zároveň děkujeme
mamince Mirce, která se zasloužila za připravené dárky pro zúčastněné děti a všem
tatínkům a dědečkům za zhotovenou vatru a dřevo k pálení. 30. duben se opět podařil, všichni byli spokojeni. Účast občanů byla opravdu veliká.
Libuše Fuchsová

Opět se konaly RYBÁŘSKÉ ZÁVODY pro děti i
dospělé
6. 5. 2018 se konaly dětské rybářské závody na Velké Anně.
Počasí malým rybářům přálo, svačina byla dobrá a ceny perfektní. Sešlo se na 36 rybářů závodníků. Děkuji za zajištění
závodu celému týmu v čele s panem Janem Kopčou, které se
o naše „malé rybáře“ celoročně stará a předává jim své zkušenosti.

Umístění - děti
Mladší kategorie:
1. místo Jakub Parazík
8. 5. 2018 se konaly rybářské závody pro dospělé. Začátek
závodů byl ohlášen na 6.00 hodin a konec závodů na 12. ho- 648 bodů
2. místo Vítězslav Vejřík
dinu. Závodů se zúčastnilo 38 soutěžících, kteří ulovili celkem 303 bodů
252 ryb. Pro soutěžící bylo připraveno 10 hodnotných cen
3. místo Vojtěch Hrdlička
235 bodů
v celkové výši 10 000kč, které poskytla ze svých prostředků
naše organizace a sponzor závodu ,,RYBÁŘSKÉ POTŘEBY RY- Starší kategorie:
1. místo Jakub Lokaj
BÁŘE“ v Karlových Varech https://www.rpkv.cz/. Chlapi ne726 bodů
měli takové štěstí na úlovky jako naši malí rybáři, ale přesto
2. místo Hana Kopčová
byly výsledky vynikající. A jako u dětí, tak i u dospělých byl
435 bodů
zajištěn perfektní servis v podobě jídla a pití, o které se starali 3. místo Martin Sochor
187 bodů

Umístění - dospělí
1.místo Tomáš Slezák 36 ryb
785 cm
2.místo Matouš Tlustý 27 ryb
658 cm
3. místo Josef Oravec 20 ryb
547 cm

Lenka, Michal a Kuba.

Vyhlášení soutěže „Malování obrázků do
kalendáře pro rok 2019“
Spolek Nový kurz vyhlašuje SOUTĚŽ „Malování
obrázků do kalendáře pro
rok 2019“ – město a příroda Nového Sedla
v ročních období pro starší děti z Mateřské
školy v Novém Sedle a žáky I. a II. stupně
Základní školy v Novém Sedle, ze kterých
odborná komise vybere 12 obrazů, které
budou představovat čtyři roční období a
jeden na titulní stranu Kalendáře 2019.
Termín odevzdání obrazů v Městské kni20. dubna se uskutečnil v Novém Sedle již 9. ročník Jazzovéhovně v Novém Sedle do 31. 7. 2018.
ho JARA. Byl to pro všechny návštěvníky skvělý zážitek.
Více na Facebooku - Nové Sedlo lidem
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1. Pořadatel: Šachový oddíl ŠK Nové Sedlo1947
ve spolupráci se
ZŠ Nové Sedlo a městem Nové Sedlo.
2. Místo konání: ZŠ Nové Sedlo (1. stupeň).
3. Datum konání: 17. červen 2018
4. Hlavní rozhodčí: Stanislav Srba
5. Kategorie: starší žáci – 2005 až 2007 (9. třída
až 2007 - platí pro novosedelské děti)
mladší žáci – 2008 a mladší
Při dostatečném počtu dětí v obou kategoriích budou hrát mladší a starší hráči turnaje odděleně.
6. Systém hry: 7 kol švýcarským systémem. Při shodném počtu
bodů rozhoduje o pořadí střední bucholz, bucholz, sonnenborn,
počet výher, vzájemný zápas, los.
7. Tempo hry: 2 x 20 minut na partii bez zápisu
8. Ceny: První tři obdrží diplom, drobné věcné ceny budou pro
všechny.
9. Podmínka účasti:
a) odeslaná přihláška do 14. června 2018 na e - mailovou adresu: Stanislav.Srba@seznam.cz
b) startovné se neplatí;
c) šachový materiál – na každého lichého hráče přivezte kompletní šachovou soupravu a fungující šachové hodiny. Hráči budou mít přezůvky.
10. Prezence: 8:30–9:00 hodin. Zahájení v 9:00 hodin.
Předpokládané ukončení ve14:00 hod.
11. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového harmonogramu.
12. Za hráče odpovídá po celou dobu konání turnaje doprovod.
Turnaj je finančně podporován městem Nové Sedlo.

červen 2018

Uctění památky obětem II. světové války.

Město Nové Sedlo zve na Taneční
večer pro všechny věkové kategorie,
který se bude konat ve čtvrtek dne
7.6.2018 od 19:00 hodin v KD
Meteor. K tanci a poslechu zahraje
skupina DUO Carlex.
Občerstvení a vstup zdarma.
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