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Léto už nám klepe na dveře a prázdniny pro naše děti už stojí na startovní čáře. Ale měsíc květen byl pro nás radostný, neboť si
myslím, že se naše „Novosedelská pouť“ povedla. Přišly si na své všechny věkové kategorie. Jako třešinkou na dortu bylo vystoupení
pana Felixe Slováčka, kterého doprovázeli Červení panteří pod taktovkou paní Květy Teturové. Také setkání s rodáky, kteří vysídlili do
Německa, se povedlo. Na důkaz partnerství a kamarádství mě osobně zapůjčil pan Horst Zischka dokumenty v originále pro příští
rok, kdy město Nové Sedlo bude slavit výročí. Jeden dokument je např. z roku 1777. (fotky z pouti na dalších stranách).

Určitě jste si milí občané zajisté všimli, že se pracuje (v době uzávěrky tohoto čísla
ještě ano) na podchodu „myší díra“ a následně i v parku, kde je v provozu nové
veřejné osvětlení. Podchod je zkrášlen tématikou podmořského světa, osvětlen
kvalitními ledkovými světly a ještě je hlídán kamerovým systémem, který je
napojený na centrální pult. Oba umělci z Karlových Varů jsou mistři svého řemesla.
To jste se mohli přesvědčit i sami, když jste okolo nich procházeli nebo se zaujetím
se na ně dívali. Prosím Vás, nebuďte lhostejní
k případnému vandalismu všech nově instalovaných věcí
od našich spoluobčanů, a můžete vy sami tomu zabránit.
Kdykoliv můžete zavolat na číslo naší městské policie
(tel. 602891265) nebo i na můj (tel. 731656280), kdy já
neprodleně zajistím strážníky.

Více fotek na Facebooku města

Dne 16. 5. 2016 komise vybrala zhotovitele stavby „Nová
dešťová kanalizace pro čp. 524, zdravotní středisko Nové Sedlo“, kdy tato firma zahájí práce dne 1. 7. 2016 a do konce měsíce bude
hotová. Další etapou bude zateplení budovy a bezbariérový přístup do zdravotního střediska. Jsme si vědomi, že tento bezbariérový
přístup je velice nutný a důležitý pro naše hendikepované spoluobčany. Věříme, že také bude, a pokud možno v co nejkratší
přijatelné lhůtě. Rovněž mám radost, že Město Nové Sedlo obdrželo dotaci na „Protipovodňová opatření města Nové Sedlo“ ve výši
1.710 246,-Kč, což je 70% z celkových způsobilých výdajů. Z vlastních zdrojů to činí 732.962,-Kč.
A co se týká silnicí? Víme, že jsou úseky v žalostném stavu. 300.000,-Kč v roce 2016 rozhodně nestačí na „zalátání“ všech děr. Víme
o tomto problému a budeme se jím neustále zabývat. Problematická silnice je v ulici Krupičná, na Jalovém Dvoře i v Chranišově.
Případným příjmem navíc do městské pokladny se budeme snažit opravit právě výše zmíněné silnice.
Přeji Vám všem slunečné a klidné dny

Oznámení o přerušení dodávky tepla a teplé vody
Město Nové Sedlo oznamuje, že z důvodu opravy
horkovodu na průmyslové zóně v Chranišově, je nutné
provést odstávku tepla a teplé užitkové vody.
Odstávka bude probíhat od 13.6.2016 do 23.6.2016.
V případě odstranění poruchy v kratším termínu bude
obnovena dodávka tepla a teplé užitkové vody okamžitě
po odstranění.
Děkujeme za pochopení.
Opravy městských domů probíhají
průběžně. Nelze ale opravit vše
najedou! Věřte, že se všemi
nahlášenými nedostatky zabýváme,
ale vše záleží na finančních
prostředcích a nutnosti řešení
prioritních havarijních stavů.
V případě potřeby se na nás
neváhejte obrátit.
Odd. bytového hospodářství

Ing. Věra Baumanová, starostka města

V měsíci červnu oslaví životní jubilea tito občané:
Václav Vodička
Irena Wohldannová

75 let
60 let

Jménem vedení Města Nové Sedlo, Městského
úřadu Nové Sedlo a jménem Sboru pro občanské záležitosti (dále jen SPOZ) přejeme panu
Vodičkovi, paní Wohldannové a dalším jubilantům v měsíci červnu
k jejich životnímu jubileu vše nejlepší a do dalších let hlavně hodně
pevného zdraví.
Za SPOZ Klára Hányšová
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Vážení občané, Město Nové Sedlo bylo při svých podání o žádosti velmi úspěšné, a proto se budou zahajovat v letošním roce
minimálně tyto stavby:
„RS – Nové Sedlo, Revitalizace, regenerace panelového sídliště Nové Sedlo – IV. etapa“ pod identifikačním číslem:
117D062000014 – právě probíhá otevřené výběrové řízení na zhotovitele stavby, zadávací dokumentace je zveřejněna na
stránkách města na profilu zadavatele. Stavba bude zahájena v červenci a město obdrželo dotaci ve výši 4.000.000,-- Kč.
„Přechod pro chodce a část chodníku v Masarykově ulici“ – před kostelem bude vybudován nový chodník s osvětleným
přechodem pro chodce. Rozpočtované náklady jsou ve výši 277.000,-- Kč včetně DPH a město obdrželo na akci příspěvek
z Nadace ČEZ ve výši 120.000,-- Kč. Realizační náklady budou nižší na základě výběrového řízení, které proběhne v
červnu, stavba bude zahájena v červenci.
„Protipovodňová opatření města Nové Sedlo CZ.05.1.24/0.0/0.0/15_004/0000245“ – město obdrželo dotaci ve výši 70%
z celkových rozpočtovaných nákladů. Celkové rozpočtované náklady projektu činí 2.443.208,-- Kč a přidělená dotace je ve
výši 1.710.246,-- Kč. Výběrové řízení na zhotovitele stavby bude vyhlášeno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o
veřejných zakázkách. Výběrové řízení bude vyhlášeno pravděpodobně v červnu. Akcí bude instalován nový spolehlivý
bezdrátový rozhlas včetně jeho zálohování proti výpadku elektrického proudu. Pro ozvučení města je navrženo 72 ks
bezdrátových hlásičů se 180 kusy reproduktorů. Na MěÚ bude instalováno nové vysílací pracoviště – bezdrátová ústředna
s všesměrovými anténami, které budou umístěny na střeše MěÚ. Vysílací pracoviště bude doplněno o modul k propojení na
jednotný systém varování a vyrozumění.
Dále z vlastních zdrojů bude v červenci zahájena stavba dešťové a splaškové kanalizace pro zdravotní středisko č.p. 524 (za
budovu ZŠ). Jedná se o I. etapu rekonstrukce zdravotního střediska. Město napojí zdravotní středisko na dešťovou a splaškovou
kanalizaci, aby se odstranila vlhkost v budově.
II. etapa rekonstrukce zdravotního střediska spočívá v zateplení budovy. Město v březnu 2016 požádalo o dotaci na zateplení
budovy, výměnu oken, novou fasádu, schodiště, injektáž. Projekt zatím prošel formální kontrolou náležitostí projektu a úspěšně
postoupil do dalšího kola posuzování. V případě, že město dotaci obdrží, tak by mohla být stavba zahájena ještě na podzim
letošního roku.
III. etapa rekonstrukce zdravotního střediska spočívá ve vybudování nájezdové rampy, aby byl zajištěn bezbariérový přístup do
budovy.
V červenci bude zahájena rekonstrukce stropu v ZŠ I. stupně. Náklady na provedení stavby hradí škola z vlastního rozpočtu.
Dále se pracuje na projektové dokumentaci na stavbu chodníků a veřejného osvětlení z Chranišova do Chodova, na projektové
dokumentaci na stavbu chodníku na Jalovém Dvoře a na projektové dokumentaci na vybudování parkoviště za úřadem. Na všechny
tři stavby by mělo být vydáno do konce roku stavební povolení.
Šárka Pojarová
Vítání občánků
Letošní druhé vítání občánků se uskutečnilo dne 2. 5. 2016 od
15.00 hodin v obřadní síni Města Nové Sedlo. Paní starostka,
Ing. Věra Baumanovou, měla tu čest přivítat do svazku našeho
města. 5 malých občánků:
Jakuba Wahlicha
Marii Zlatici Šimonkovou
Davida Radimerského
Rolanda Müllera
Amálie Kovářovou
Malým občánkům při slavnostním obřadu zazpívali členové
pěveckého sboru při Základní škole Nové Sedlo pod vedením
paní učitelky Mgr. Lenky Žižkové a Bc. Tomáše Pittela.
Všichni jsme měli velkou radost, že se nám podařilo
uspořádat v letošním roce již druhý obřad vítání občánků a
věříme, že se všem líbil. Fotografie z obřadu si můžete
prohlédnout na webových stránkách města v sekci
"Fotogalorie" - záložka "Vítání občánků".
Jménem celého úřadu přejeme našim malým občánkům a
jejich rodinám do života hodně zdraví, štěstí, lásky a
spokojenosti.

Svatební obřady
V měsíci dubnu letošního roku se na našem úřadu konaly celkem
3 svatby. O první z nich jsme Vás již informovali v minulém čísle
Novosedelských listů. Ty zbylé 2 svatby se konaly ve stejný den a
to 30. 4. 2016, tedy po uzávěrce Novosedelských listů. V tento
den si své ano řekli novomanželé Hrnčířovi v obřadní síni našeho
úřadu a o necelou hodinu později novomanželé Hejnovi v atriu
budovy našeho úřadu. Fotografie z uvedených obřadů rovněž
naleznete na webových stránkách města v sekci "Fotogalerie" záložka "Svatební obřady".
Novomanželům přejeme hodně zdraví, štěstí a lásky na společné
cestě životem.
Matrikářka Bc. Jitka Suchdoláková

Vítání občánků

Svatební obřad

Setkání s podnikateli
Dne 17. 5. 2016 se uskutečnilo ve velké zasedací síni
Městského úřadu Nové Sedlo první setkání s místními
podnikateli. Setkání se neslo v přátelském duchu,
představení se jednotlivým kolegům a přání či náměty a
nápady pro zamyšlení i pro vedení města. Já osobně, ale i
pan tajemník úřadu si podnikatelů vážíme, jsme rádi, že jsou
na území města Nového Sedla a můžeme s nimi
spolupracovat a pokud možno vycházet jim vstříc.
Zastupitelé města schválili nový územní plán, který zahrnuje
i místa s podnikatelskými aktivitami. Děkuji všem, kteří
přijali naše pozvání a schůzky se zúčastnili.
Ing. Věra Baumanová, starostka města
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MŠ Nové Sedlo, ZŠ Nové Sedlo, Městská knihovna Nové Sedlo, MP Nové Sedlo
Výlet na Pískovec
Celý týden jsme si povídali o tom, co všechno můžeme vidět
na louce: rostou tam květiny, lezou tam brouci, mravenci, …a
tak jsme se šli na to všechno do přírody podívat. Určovali
jsme luční květiny, které už jsme znali, i ty, co jsme ještě neviděli. Některé krásně voněly! V trávě pochodovali mravenci a
pilně pracovali, sledovali jsme brouka, jak si to metelil po
cestičce, pojmenovali jsme stromy, všímali si barev v přírodě
a taky se nám poté naskytl úžasný pohled na Nové Sedlo!
Samozřejmě jsme si i zaběhali, zaskákali a zahráli různé pohybové hry Na včelky (umíme krásně bzučet jako opravdové
včely J ), Na ptáčky, Na pejsky a kočičky a mnoho dalších her.
Také už dobře víme, že příroda se neničí a naučili jsme se ji i
poslouchat. To byla krása a pak honem na oběd!

PLÁN CHODU A UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN
ČERVENEC 2016
OD 4.7 - 22.7 2016 BUDE V PROVOZU MATEŘSKÁ ŠKOLA
MASARYKOVA
OD 25.7.2016 – 5.8.2016 BUDOU OBĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY
UZAVŘENY
SRPEN 2016
OD 8.8. - 26.8.2016 BUDE V PROVOZU MATEŘSKÁ ŠKOLA
SKLÁŘSKÁ
OD 29.8.2016 BUDOU V PROVOZU OBĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY I. ročník Běhu kolem Velké Anny
Ve středu 18. 5. 2016 bylo kolem rybníku Velká Anna velmi
rušno. Všichni, kdo se v této oblasti pohybovali, mohli vidět
Naším hlavním cílem byla návštěva Poslanecké sněmovny, o nadějné atlety, kteří s maximálním nasazením obíhali
které se žáci ve škole učí a rovněž se dozvídají o celkovém
novosedelský rybník.
fungování státního aparátu s porozuměním práva a jeho
Všichni atleti se účastnili prvního ročníku „Běhu kolem Velké
odvětví.
Anny“, který pořádala Základní škola v Novém Sedle ve
Dalším bodem
spolupráci s městem Nové Sedlo. Běhu se mohli a také účastnili
byla
světová
zástupci všech věkových kategorií od nejmladších dětí až po
výstava
s
dospělé. Na běžce byly připraveny závodní tratě v délce od 650m
názvem Titanic.
pro přípravku do 3100 m pro mužské kategorie. Ženy si zaběhly
Tady jsme se
pěkné kolečko kolem Anny v délce 1900 metrů. Závodu se
účastnilo přes osmdesát běžců a všichni své tratě zdárně
seznámili nejen
se samotnou výstavbou Titanicu, ale také s jeho kratičkým dokončili, ačkoliv někteří museli vzdorovat pádům a lehkým
životem a následným katastrofickým scénářem, který byl odřeninám.
zapsán
do
Pořadatel Základní škola v Novém Sedle by rád touto cestou
světového deníku
poděkoval městu Nové Sedlo, za poskytnuté ceny a pomoc
historie. Nechyběly
městské policie při řízení dopravy a dále všem, kteří se na
ani
autentické
organizaci běhu podíleli,
artefakty, vytažené
což
byli
především
zaměstnanci
základní
ze dna Atlantiku.
školy.
I když jsme se

Dne 26. 4. jsme se s žáky druhého stupně vydali do Prahy.

vraceli v pozdních
odpoledních
hodinách, žáci si
výlet velmi užili.

Gratulace
patří
všem
účastníkům běhu, kteří si
přišli zaběhat a doufáme,
že v příštím roce svůj
počin zopakují a přivedou i
své známé a kamarády.

Všechny fotky najdete na stránkách školy—www.zs-mestonovesedlo.cz

strana 4

Novosedelské listy

červen 2016

27. 4. 2016 – Žáci I. i II. stupně se zúčastnili soutěže družstev Mladých
zdravotníků v Chebu. Soutěžilo se v praktických i vědomostních dovednostech
první pomoci. Žáci I. stupně se umístili na 1. místě a pokračují do oblastního kola,
které bude probíhat 28. 5. 2016 v Nýřanech u Plzně. Žáci II. stupně obsadili 2.
místo. Všem žákům za reprezentaci školy moc děkujeme. Děkujeme i p. učitelce
Mgr. B. Möcklové za přípravu a přejeme všem hodně úspěchů v dalším kole.
I.stupeň – J. Hlaváček, D. Müllerová, N. Majgotová, V. Cervanová, K. Štěrbová
II. stupeň – E. Maříková, S. Kurčíková, B. Chvojková, L. Schildhabelová, M. Šandor
Milí čtenáři,
V červnu proběhne v knihovně slavnostní ukončení projektu „Už jsem čtenář – Knížka
pro prvňáčka“. Prvňáčky bude pasovat na čtenáře známá osobnost Nového Sedla a
každý prvňáček zaslouženě obdrží zdarma knížku „Knihožrouti“ spisovatelky Kláry Smolíkové a ilustrátorky Báry Buchalové. Tato
knížka byla vytvořená speciálně pro letošní prvňáčky, splňuje veškeré požadavky tzv. prvního čtení - je bohatě ilustrovaná, text je
srozumitelný, bez použití cizích slov a složitých souvětí. Knížka nebude letošní rok volně k prodeji. Dostanou ji pouze ty děti, které
prošly tímto projektem.
Dne 21. 5. 2016 proběhl další ročník Her bez hranic aneb knihovnice dětem. Tentokrát velké soutěžení vypuklo v Nové Roli. Pro
dětská družstva byly připraveny úkoly na téma „vesmír“. Jelikož uzávěrka do listovky je 20. 5. nevíme zatím, jak se soutěž bude
vyvíjet. Podrobně Vás budeme informovat až v prvním prázdninovém čísle Novosedelských listů.
Vaše knihovnice
Městská policie Nové Sedlo informuje:
V průběhu měsíce dubna a května se podařilo Městské policii odstranit z města Nové Sedlo dva vraky osobních
motorových vozidel.
Dne 22. 4. 2016 v odpoledních hodinách strážníci Městské policie zadrželi na území města osobu v pátrání,
která byla následně předvedena a předána kolegům z Obvodního oddělení Policie České republiky v Lokti.
Dne 28. 4. 2016 v 13.38 hodin byla telefonicky vyžádána asistence u Městské policie Nové Sedlo ze strany OO
PČR Loket, ve věci prověření oznámení vedené na linku 158 ohledně slovního konfliktu ke kterému mělo dojít
v Novém Sedle, část Loučky, U porcelánky. Věc vyřízena na místě strážníky domluvou.
Dne 14. 5. 2016 Městská policie zajišťovala dohled nad veřejným pořádkem při konání Novosedelské pouti a dále dne
18. 5. 2016 usměrňovala silniční provoz na pozemních komunikacích v rámci konání akce – Běh kolem Anny pořádaný ZŠ Nové
Sedlo.
Městská policie Nové Sedlo informuje, že v případě oznámení je možno telefonicky volat v pracovní době (Po-Pá) na
telefonním čísle – 352 358 156 nebo 602 891 265. 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 602 891 265.
str. Viktor Pavlík, str. Roman Tvarůžek
Na našich stránkách města lze využít rezervační systém k
pronájmu sportovišť našeho víceúčelového sportovního areálu. 4.5. byl pro nás ve znamení fotbalu. Žáci prvního stupně
Tento areál je financován z dotačního titulu, což pro vás
předvedli svůj fotbalový um, když si svými výkony na
znamená, že jsou veškeré služby zdarma.
fotbalovém turnaji McDonald’s CUP zajistili postup z
Již druhým rokem dostávají naši žáci prvního stupně pravidelný
přísun vitamínů a to díky projektu OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL.
Ovoce a zelenina jsou do školy distribuovány pravidelně jednou
za čtrnáct dní. Minulý týden nám byly doručeny koše plné
různorodého – jak domácího, tak exotického – ovoce. Nechyběla
ani dodávka zeleninového koše. Děti tak mohly ochutnat
například kumquat, dračí ovoce pytahayu, peruánskou mochyni,
avokádo, ananas, různé druhy melounů a mnoho dalšího.

okrskového kola do kola okresního. O postup se postaralo
jak družstvo starších žáků prvního stupně, které vyhrálo nad
soupeřem z Lomnice 7:0, tak ve velmi napínavém souboji,
který také skončil výhrou pro nás, i mladší žáci. Nebylo to
však jednoduché, mladší kluci drželi diváky v napětí až do
úplného konce, kdy se střílely penalty.
Mgr. Lenka Žišková
Doplnění: v okrese se menší umístili na 7. a větší na 6. místě.
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Akce a ostatní
Dne 29. 4. 2016 restaurace Bamboocha uspořádala akci „Pálení
čarodejnic“. Poděkování patří všem sponzorům, a to: TIPO Šimice
Jaroslav Chodov, KIA Karlovy Vary, Jan obchod Sklárna, H.Z.Stav Horváth
– Zoltán, pivovar Krušovice, spolek Nový kurz a Ladislav Illéš, kteří
přispěli na tuto akci a dále i Radě města v čele se starostkou Ing. V.
Baumanovou za schválení akce. Zapůjčení podia, stanů, lavic a stolů,
které obstarali zaměstnanci Zařízení města.
Je mi líto, že nepřišli obyvatelé ze staré části města, z Louček i Jalového
Dvora, ale pouze ze sídliště. Byly připraveny soutěže pro děti, mnoho
sladkostí, kapela RELAX v čele se Štěfanem Gálem, ohňostroj, atd. pro
jednoho člověka, který všechno zařizuje je to veliká zátěž, ale přesto, kdo
byli, se dobře bavili a akce se moc líbila.
Ladislav Illéš
ĆARODĚJNICE NA JALOVÁKU 2016
A opět tu byl 30. duben a s ním přilétly čarodějnice,
i na Jalovák jich přilétlo moc, malých i velkých.
A ta největší byla upálena na hranici, hořela dobře!!!
Sešlo se jako každý rok mnoho obyvatel
Jalováku. O pohoštění se postaraly místní
hospodyňky, o pořádnou vatru naši tatínkové,
dědečkové
a o zábavu naše děti. Ty byly spokojené, neboť se
dobře bavily, počasí jim přálo. Hřiště bylo (díky MÚ)
dobře pokosené, tudíž nic nebránilo využít hřiště
k hrám s míčem (chvíli kopaná a chvíli volejbal). A
jaké bylo překvapení, když přišla neohlášená
návštěva – paní starostka! Přišla se podívat i na
naší zábavu a nepřišla s prázdnou, děti dostaly
čokoládové bonbony a i to je potěšilo. Bavily se až
do tmy, kdy se už těšily na své postýlky, jelikož je
akce plná dojmů opravdu unavila.
Všem kdo se na akci podílel patří veliké „děkujeme“.
L.F.

Brigáda Nového kurzu—jako každoročně jsme zase o něco zkulturnili
naše město, tentokrát v okolí městského parku a Velké Anny.

Krátká čekací doba, minimální čas strávený
v nemocnici, rekonvalescence v domácím
prostředí a rychlý návrat do běžného života.
To jsou jen některé z výhod tzv. jednodenní
chirurgie, kterou v dnešní době vyhledává
stále více pacientů. Vyjít vstříc pacientům
při poskytování kvalitní a komplexní péče a
vydat se cestou moderních medicínských
postupů se rozhodli i v ostrovské
nemocnici. Centrum jednodenní a
plánované chirurgie bude spuštěno 1.
června.
Zdroj: www.zapad.cz
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Jarní část fotbalových soutěží se blíží ke svému konci.
Není to tak dlouho, co jsem zde hodnotil konec zimní přípravy a začátek jarní části soutěží a už se s jarem budeme pomalu loučit. Jako vždy, se kolotoč tréninků a především utkání rozeběhl pravidelným tempem a postupně se do bojů o cenné
body zapojila všechna naše mužstva. Největší pozornost se samozřejmě soustředí na A mužstvo mužů, ale já dnes začnu
hodnotit od těch nejmenších. Přípravka již na podzim prokázala nárůst formy a fotbalového umu, a to všechno se na jaře
potvrdilo. Sice v této věkové kategorii neexistuje tabulka, ale my víme, že i v ní by si naši nejmenší stáli velice dobře a jsme moc rádi, že
jim vítězství dávají další chuť do práce v tréninku. Velkou radost nám stále dělá oddíl žáků, který od začátku soutěže drží pevně první
místo v okrese a je jen malý krůček od celkového prvenství. Družstvo dorostu se podařilo v zimní přestávce posílit a změny přinesly své
ovoce. Dorostenci si konečně vzpomněli na svá předchozí úspěšná léta a několika výhrami po sobě se odpoutali z chvostu tabulky a i u
nich budeme nakonec uplynulou sezónu hodnotit kladně. Celkově musím konstatovat, že práce s mládeží má u nás stále svoji kvalitu a
v dnešní době, plné jiných lákadel a aktivit, jsou výsledky našich družstev příslibem do budoucna. Bohužel, tak jak ve všech klubech
v kraji, i u nás máme stále problém s nedostatkem hráčů v jednotlivých kategoriích a i letos nás v rámci přípravy na další soutěžní ročník čeká hodně práce, abychom mládežnická družstva udrželi v plném rozsahu. Musím samozřejmě pochválit všechny trenéry za jejich
práci a především jim popřát stále pevné nervy a dostatek energie. U mužů je situace před koncem jara v podstatě podobná jako
v předešlých letech. A mužstvo patří k těm lepším v krajském přeboru a i letos budeme moci pomýšlet na konečnou pozici mezi prvními
pěti týmy. V porovnání s takovými městy, jako jsou M.Lázně, Cheb nebo Ostrov jsou naše výsledky hodně ceněné a u svých soupeřů
jsem si již za ta léta dokázali vybudovat patřičný respekt. Jsem moc rád, že jsme na krajské fotbalové mapě pořád hodně vidět a městu
a jeho obyvatelům tak můžeme dělat tu nejlepší reprezentaci a reklamu. B mužstvo mužů se snažilo během začátku jara procpat mezi
nejlepší mužstva okresu, ale nakonec z toho bude pravděpodobně až 6 místo v konečném pořadí. Do zbytku jarní části soutěží, která
končí 18. června, bych chtěl všem našim členům popřát mnoho sil a radosti a zvu tímto fanoušky na utkání, která nás v posledních
kolech čekají. Jako tradičně, budeme v areálu TJ, po skončení jarních soutěží, pořádat známý Turnaj domorodců, tentokrát v sobotu 25.
června.
Předseda TJ, Stanislav Suchý

23. ročník turnaje DOMORODCŮ

Chystáte se v létě s dětmi na dovolenou? Na Facebooku
Nové Sedlo lidem vám přinášíme článek
Jak je to s cestovními doklady pro děti.

im memoriam Jaroslava Kloudy
25. června 2016
Přihlášky mužstev do 25. června 2016 u p. St. Suchého
tel.: 604 401 759
Rozlosování turnaje v pátek 24.6.2016 v 16h. na hřišti.

Nová kašna v městském parku již tryská. Jsme rádi, že se ji po několika
letech podařilo znovu uvést do chodu a probudit k životu. Jen prosíme
občany, aby ji zbytečně neucpávali a neznečišťovali. Její obnovení nebylo
vůbec jednoduché.
Nově zrekonstruovaná kašna spolu s podchodem jsou již monitorovány
kamerovým systémem!
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Rybářské závody na Velké Anně v Novém Sedle
Děkujeme za skvělou organizaci panu Janu Kopčovi.

1. místo Hana Kopčová.
2. místo David Brizgala.
3. místo Tadeáš Čabala.
Gratulujeme.
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Děkujeme všem, kteří se na Novosedelské
pouti podíleli.
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