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Nové Sedlo lidem
Informace z úřadu
Nové Sedlo prožilo úspěšný rok
Vážení občané,
rok 2016 se pomalu chýlí ke svému konci a pro Nové Sedlo byl, dá se říci, jedním z těch
úspěšných. Uskutečnila se řada akcí, díky nimž je život ve městě hezčí a lidé tu mohou
být spokojeni.
Byla završena čtvrtá, závěrečná etapa revitalizace a regenerace panelového
sídliště. Jednalo se o akci, která představovala náklady stavby ve výši 9 810 000 korun.
Podařilo se nám ji ale vysoutěžit za krásnou cenu, kdy celkové náklady stavby byly
5 915 942 korun. Z toho město získalo čtyřmilionovou dotaci od Ministerstva pro místní
rozvoj a zbytek uhradilo z vlastního rozpočtu.
Za více než 3 miliony byl opraven místní obecní rozhlas, na nějž obyvatelé dlouho čekali. Získali jsme dotaci ze Státního fondu životního prostředí ve výši 2,5 milionu
korun na takzvaná protipovodňová opatření a zajištění do systému integrovaného záchranného systému. Město přispělo z vlastního rozpočtu 700 tisíc korun, a místní rozhlas se tak konečně dočkal své modernizace.
Jako svůj velký úspěch beru to, že se po mnoha jednáních, návštěvách zástupců firem
a podnikatelů, a také natočením videospotu ohledně prodeje pozemků na průmyslové
zóně, s největší pravděpodobností našli zájemci o všechny tyto pozemky. Jsou na městě
podané žádosti o prodej těchto pozemků. 7. prosince se budou tyto žádosti projednávat
na veřejném jednání Zastupitelstva města, které by mělo prodeje pozemků schválit. Pak už se začnou připravovat kupní smlouvy.
Od soukromníka město koupilo panelový dům v Příčné ulici se 27 nájemními byty, který se snažíme dát do pořádku. Zaměstnanci VPP pod vedením pana J. Hlaváčka vyklidili sklepy v jednotlivých vchodech. Snaha a pomoc při vyklizení se cení. Pánové
Honza Janičo, Roman Horvát, Vojta Báno, Radek Báno, Josef Zikmund a Draho Farkaš odvedli kus poctivé práce, a za to jim patří
veliké díky.
To jsou alespoň některé z úspěšných akcí, které se povedly. O ostatních akcích se zmíním v příštím vydání Novosedelských listů. Je
vidět, že čas se ve městě nezastavil a Nové Sedlo se posouvá dál.
Přeji jménem svým i všech zaměstnanců Městského úřadu v Novém Sedle všem obyvatelům Nového Sedla krásný a klidný adventní čas.
Ing. Věra Baumanová, starostka města

Oslavili jsme jubileum nejstarší občanky našeho města
„Jsem tak ráda, že se změnily podmínky zákona, a že můžeme
navštěvovat naše občany u příležitosti jejich životního jubilea
s gratulací“. Takto komentovala nejedenkrát chystanou návštěvu u našich jubilantů paní starostka. Tentokrát se na osobní
návštěvu paní Ludviky Danišové těšila obzvláště, neboť
v případě paní Danišové se jedná o nejstarší občanku našeho
města. Vždyť se dožila úctyhodných 96 let! Návštěva byla naplánována na 27. 10. 2016, tedy přímo na den narozenin oslavenkyně. Za město Nové Sedlo jubilantku, s paní starostkou, navštívil Tomáš Pittel. Paní Danišová zástupce města přivítala veselým úsměvem v zimní zahradě Oázy klidu. Společně strávené, příjemné chvíle setkání se nesly v přátelském duchu a i když má paní Danišová již přece
jen nějaké zdravotní potíže, všechny překvapila svojí úctyhodnou pamětí
a veselou myslí. My ji ze srdce přejeme, aby jí ta veselá mysl neopouštěla
a aby jí zdravíčko sloužilo alespoň jako doposud.
Matrikářka – Bc. Jitka Suchdoláková

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 prosinci. Přejeme Vám
hlavně hodně pevného zdraví a radosti ze života.
za SPOZ Klára Hányšová
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Protipovodňová opatření města Nové Sedlo
Město Nové Sedlo obdrželo dotaci ze 4. výzvy „Operačního programu Životního
prostřední 2014–2020“ na akci
„Protipovodňová opatření města Nové Sedlo“ z prioritní osy 1,
investiční priority 2, specifický cíl 1.4.3 – budování a rozšíření
varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na
lokální úrovni.
Realizací akce byl ve městě instalován nový spolehlivý bezdrátový rozhlas včetně zálohování
proti výpadku elektrického proudu. Pro ozvučení města bylo osazeno 65 ks bezdrátových hlásičů se 163 kusy reproduktorů. Na MěÚ bylo instalováno nové vysílací pracoviště – bezdrátová ústředna s všesměrovými anténami, které byly umístěny na střeše MěÚ. Vysílací pracoviště
bylo doplněno o modul k propojení na jednotný systém varování a vyrozumění. Na střeše
městského úřadu je umístěno srážkoměrné čidlo, které měří množství srážkových vod. Jeho
chod je zaznamenáván a následně zveřejněn na webových stránkách města. Dále byla
v Chranišově umístěna ultrazvuková sonda včetně vodočetné latě, která snímá množství průtokových vod.
Celkové skutečné náklady projektu jsou ve výši 2.416.152,-- Kč včetně DPH a vlastní podíl
města činil 724.845,60 Kč. Město obdrželo na projekt 70% dotaci z celkových výdajů.
V současné době je nový rozhlas do 31. 3. 2017 ve zkušebním provozu a žádáme občany, aby
případně nahlásili na MěÚ, v kterých místech obce je rozhlas např. příliš hlasitý nebo není
vysílání rozumět. Po celém městě na sloupech veřejného osvětlení je umístěno 65 kusů hlásičů, které jsou očíslovány. Žádáme občany, aby nahlásili číslo hlásiče, v jehož místě je vysílání
nesrozumitelné. Děkujeme za vaši spolupráci.
Šárka Pojarová, investice a životní prostředí

Správa majetku a bytové oddělení informuje

prosinec 2016
Dne 16. 12.
2016 oslaví
pan V o j t ě ch
V a r g a své
86. narozeniny.
Jménem vedení Města
Nové Sedlo, Městského
úřadu Nové Sedlo a jménem Sboru pro občanské
záležitosti (dále jen SPOZ)
přejeme panu Vargovi
k jeho životnímu jubileu
vše nejlepší a do dalších
let hlavně hodně pevného
zdraví.
za SPOZ Klára Hányšová

Dodatečné blahopřání paní
Marii Trojníkové, která oslavila
dne 1. 12.
2016 93.
narozeniny.
Hodně štěstí,
zdraví do
dalších let
přejí děti s
rodinou.
Mockrát děkuji naší Městské
policii, hlavně panu str. Romanovi
Tvarůžkovi, za obětavou péči,
který za mnou přijel až do sokolovské nemocnice a řešil se mou
těžkou situaci při zajištění nového domova mému pejskovi.
Milan Kalán

Je asi obecně známo, že město Nové Sedlo se potýká s řadou problémů, které se týkají bytového fondu. Jsou to problémy, které znepříjemňují život nájemníkům městských
bytů a tíží vedení města, protože se často jedná o závady
vzniklé zanedbáním bytového fondu ne v uplynulém roce,
ani ne v uplynulém volebním období, ale mnohem dříve.
Kdybychom chtěli začít hledat příčiny neutěšeného stavu
našich bytů, museli bychom se podívat hodně do minulosti,
kde bychom našli jeho prvopočátky. Museli bychom se důkladně podívat na průběh provádění
některých oprav bytových domů a na způsob přístupu k nim. Dnes stojí vedení města před obtížnou situací, kdy musí rozhodovat, kterou z oprav upřednostnit a kterou odsunout na příště a
Společné prostory bytového domu není to rozhodování zrovna lehké. Určitě bychom všichni uvítali, kdybychom mohli začít tzv. z
Sklářská 133, které jsou před
gruntu a vrhnout se na všechny opravy najednou. To by ale naše město muselo hospodařit s
dokončením
úplně jiným rozpočtem, než se kterým disponuje. A tak nezbývá než zvažovat, co se musí udělat nevyhnutelně a co musí ještě chvilku počkat, bohužel až třeba na další rozpočtové období.
Z těch větších oprav, jak již informoval naše čtenáře v minulých vydáních Novosedelských listů pan tajemník a paní starostka,
se v letošním roce provedlo:

oprava střechy bytového domu Masarykova 456, Nové Sedlo,

oprava svislých izolací bytového domu Masarykova 299, Nové Sedlo,

odstranění havárie prasklé domovní přípojky v bytovém domě Sklářská 511, a následně také odvodnění a oprava svislých
izolací uvedeného domu,

dokončení výměny střešních oken a oprava jejich izolací v tzv. půdních vestavbách.
Problém se zatékáním do bytů v půdních vestavbách byl také jedním z letitých problémů, který se řešil již nejméně od roku
2006. Město postupně započalo s opravami izolací a výměnou oken. Nyní tedy byly rozsáhlé opravy dokončeny a doufáme, že se
kvalita bydlení v těchto bytech zlepší. Do úplné spokojenosti budeme muset ještě prověřit a vyhodnotit stav střešních izolací
některých půdních vestaveb, na které se ještě nedostalo. V neposlední řadě také stále řešíme vlhkosti a plísně v bytech, které
se nám bohužel rodí jako „houby po dešti“, a to doslova.
K těmto větším opravám je pak třeba připočítat nemalou částku na opravy menšího rozsahu jako jsou opravy, kontrola čištění
komínových těles, oprava a čištění kanalizačních přípojek, výměna okapových svodů, opravy bytových stoupaček, opravy oken a
parapetů atd. Snad nejvíce nás doposud potrápily bytové domy Masarykova 299, kde muselo město nakonec přistoupit ke kompletní opravě svislých izolací a Sklářská 511, kde se nám nedařilo, přes veškeré úsilí, odstranit prolínající vlhkost. Celkově vynaložilo město k dnešnímu dni na opravy bytového fondu částku přes 1,5 milion korun. Pro příští rok chce město vyčlenit na opravy bytového fondu částku 2,5 milionu korun. To ale předbíháme, to teprve uvidíme při schvalování rozpočtu na příští rok.
SMM - Bc. Jitka Suchdoláková, Bytové oddělení – Bc. Tomáš Pittel
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MŠ Nové Sedlo, ZŠ Nové Sedlo, Městská knihovna Nové Sedlo
Haloween
I letos jsme si v naší mateřské škole ve třídě Soviček připomněli Haloveena.
Uspořádali jsme si strašidelný rej, který byl protkán různými soutěžemi a strašidelnými dobrotami, které pro nás uvařily a upekly paní kuchařky. Některé dobroty nám koupili naši rodiče p Bánová a p. Václavová děkujeme. Vysvětlili jsme si Haloweena i dušičkový den, kdy
jsme si vzpomněli na naše zemřelé blízké. Oba svátky pro nás byly připomenutím určitých
tradic.
Učitelky Gábina a Šárka ze třídy Soviček
Připomenutí tradic patří v naší MŠ k jedné z činností, které rádi
s dětmi slavíme.
Tak je to i 11. 11. 2016, kdy k nám přijíždí Martin na bílém
koni.
I když letos napadl sníh o den dříve, nám to nevadilo.
Přivítali jsme Martina s plnou parádou tak, jak to má být.
Po všech dobrotách, pečené husičce, zelí a knedlíkách jsme
měli v bříšku jako v pokojíčku.
Dana Kaciašviliová ze třídy Myšek

Návštěva Domova se zvláštním režimem Oázy klidu v Loučkách.
Už poněkolikáté se děti z MŠ Sklářská a Masarykova vydaly do
Louček navštívit babičky a dědečky v pečovatelském domě.
Připravily si pro ně pásmo písní, básní, říkadel a tanečků, některé i za doprovodu hudebních rytmických nástrojů.
Babičkám i dědečkům se vystoupení moc líbilo a což teprve,
když od dětí dostali obrázky a ručně vyrobené kytičky!
Také děti odešly se spoustou dobrot a adventními kalendáři.
Cesta z Louček, pokrytá prvním sněhem, byla veselá a rychle
utekla.
Těšíme se na další spolupráci s pečovatelským domem!
Děti a p. učitelky MŠ Nové Sedlo

Běh do schodů
Ve čtvrtek 10.11.2016 se u nás ve škole uskutečnil závod v běhu
do schodů, který pořádal žákovský parlament ( ŽÁPANS ). Každý
den tyto schody několikrát zdoláváme při přesunech ze třídy do
třídy a tak jsme se rozhodli je pokořit v co nejrychlejším čase. A
kdo vyhrál?
chlapci
1. místo R. Horňák, 8.A
2. místo D. Kroka, 9.A
3. místo M. Janičo, 8.A

dívky
1. místo J. Přibylová, 7.A
2. místo K. Macáková, 7.A
3. místo B. Petrusová, 7.A

Den stromů 2016
Oslava Dne stromů společně se soutěží o nejlepší ovocný moučník se stává v naší
škole již tradicí. V letošním roce se oslava velmi povedla a do činností, které se
všechny vyznačovaly propagací a podporou významu stromů pro lidskou civilizaci, se
zapojily oba stupně základní školy. Aktivity, které si jednotlivé třídy připravily, byly
prezentovány při společném happeningu v tělocvičně školy, žáci mohli shlédnout
nejen dramatizaci a zpěv, ale také odborné informace např. o léčivých stromech.
Součástí oslavy Dne stromů byly také soutěže žákovského parlamentu o nejhezčí
list, o nejhezčího strašáka a již tradiční soutěž o nejlepší ovocný
moučník. Porota byla složena ze zástupců školního parlamentu a
zástupců jednotlivých tříd. Vítězné moučníky byly oceněny diplomem a úspěšní cukráři obdrželi knihu a odměnu.
Rádi bychom poděkovali především všem, kteří se nebáli a
s dětmi pekli soutěžní moučníky, předpokládáme, že se jednalo
především o maminky a babičky žáků. Mnohdy se jednalo o umělecká díla, je zřejmé, že budeme muset příští rok vyhlásit i kategorii za umělecký dojem.
Pochvalu si samozřejmě zaslouží i samotní žáci, neboť až na výjimky se důstojně zapojili do oslav Dne stromů a ukázali, že jsou
schopni vytvořit velmi příjemnou slavnostní atmosféru. J. Sekyra

ŽÁPANS
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700. výročí narození Karla IV.
Letošní rok se nese ve znamení 700. výročí narození Karla IV., a tak se
na naší škole uskutečnil pro žáky 5.-9. třídy dlouhodobý projekt. Zahájen byl
výletem do Prahy. Žáci se vydali za kulturními památkami spojenými s Karlem IV.
Každý žák si připravil pro ostatní krátký referát o památce, který na místě přednesl.
V květnu 2016 celý 2. stupeň navštívil divadlo v Karlových Varech a
zhlédl představení ,,Vita Caroli‘‘. Žáci se mohli aktivně zapojit do řešení úkolů,
aby se Karel mohl vrátit ze současnosti do své doby.
V červnu žáci podnikli výlet do Karlových Varů s názvem „Po stopách
Karla IV.“ Navštívili místa, kde pobýval, a připomněli si jeho význam pro město.
Od září letošního školního roku projekt pokračoval. Žáci vytvářeli korunu pro Karla, někteří
kreslili portréty manželek a jeho potomků. Z těchto prací jsou zhotovené nástěnky na chodbě
ve 2. patře. Také v hodinách českého jazyka a dějepisu se žáci Karlu IV. často věnovali.
V 8. ročníku psali žáci slohovou práci na téma charakteristika Karla IV.
Poslední větší akcí byla návštěva výstavy replik korunovačních klenotů v Alžbětiných lázních
v Karlových Varech, kterou zhlédli žáci 2. stupně.
Celý projekt byl zakončen velkým celoškolním kvízem, do kterého postoupili ti nejlepší z třídních
kol. Družstva se skládala z žáků 5.-9. třídy. Vítězem se stal tým ve složení Viet Anh Tran, Lenka
Munclingerová, Šárka Vágnerová, Marek Harlas a Barbora Chvojková. Bc. Romana Cihlářová

Již několik let si základní školy zvykly, že na
okresní kolo ve stolním tenise se jezdí do Nového Sedla. Škola jej pořádá i díky podpoře města, které na tuto akci přispěje z grantu a zapůjčí
sál. V letošním ročníku se utkalo ve čtyřech kategoriích 33 družstev z 11 škol. Zadostiučiněním pro naši pořádající školu byl postup starších žáků do krajského kola. To proběhlo 3.
listopadu v Chebu. Ani tam se naše družstvo ve
složení David Kroka, Martin Matta a Jakub Vítek
neztratilo. V silné krajské konkurenci naši
chlapci vybojovali 3. místo.
Jiří Machulka

www.zs-mestonovesedlo.cz

Milí čtenáři,
již v minulém výtisku Novosedelských listech jsme Vás informovaly o chystané změně
v systému upomínacího řízení. Od 1. 1. 2017 bude platit nový ceník knihovních poplatků. Nově budou posílány předupomínky (upozornění pro čtenáře, že se blíží konec výpůjční doby), posílány budou pouze elektronicky, buďto na telefonní číslo nebo na e-mail, za tuto službu nebude účtován žádný poplatek. První a druhá upomínka bude taktéž
posílána elektronicky, poplatek bude účtován dle našeho ceníku upomínek. Třetí, čtvrté a páté upomínky se budou posílat poštou a
k aktuálnímu ceníku knihovny bude připočítáno poštovné dle platných cenových tarifů České pošty. Aktuální ceník poplatků najdete
na našich internetových stránkách, nebo na vývěsné ploše v atriu Městského úřadu a v knihovně. Věříme, že chystané změny budou přínosem především pro naše čtenáře.
Letošní rok jsme začaly spolupracovat s firmou Piatnik. Díky tomu můžeme našim čtenářům nabídnout větší množství stolních a
deskových her. Jen během tohoto roku přibylo do našeho fondu deset nových her. V pondělí 5. 12. od 13 do 17 hodin jsme pro Vás
připravily další akci „Hrajeme si s Piatnikem“. Během tohoto odpoledne si můžete zahrát nové i starší hry. Toto odpoledne není určené pouze dětem, ale i dospělým, kteří si rádi hrají a jsou ochotní změřit své síly s protihráči. Kromě her, které jsou v našem vlastnictví se budou hrát hry Rummikub Twist, Shadow Master pro dospělé a starší děti, Speed Cups, MonStars pro menší děti a pro
nejmenší máme připravenou hru Looping Louie. Všichni jste srdečně vítání.
„Jeden svět“ je festival dokumentárních filmů o lidských právech, ekologii a životním prostředí. Díky projektu „Promítej i ty“, se
snímky s touto problematikou mohou dostat zdarma mezi širší veřejnost. Na prosinec nám zbyl poslední snímek tohoto cyklu a tím
je švédský film KOLA VERSUS AUTA (7. 12. Od 17 hodin). Promítání je v rámci projektu ZDARMA. Další informace k tomuto projektu
získáte v knihovně nebo na plakátovacích plochách, stránkách městské knihovny, úřadu města a Facebooku knihovny a Městského
úřadu.
V pondělí 19. 12. od 14 hodin Vás zveme na PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ V KNIHOVNĚ. Prostory knihovny provoníme cukrovím, vánočním čajem a sváteční atmosférou. A co nás během tohoto odpoledne čeká: Vánoční kvíz aneb co všechno víte o vánocích, vánoční
vyrábění, pohádka, rozbalování dárků. Ano, rozbalování dárků, možná se mnozí z Vás diví, ale i knihovna dostává od Ježíška dárky.
Pod stromečkem se jistě najdou i dárky pro úspěšné luštitele kvízu. Bližší informace a časový rozpis akcí najdete na plakátech,
facebooku a stránkách knihovny. Přijďte nám pomoc s rozbalováním dárků.
Po velice pěkné výstavě paní Z. Benkové můžete v knihovně obdivovat zručnost a um paní Dany Odehnalové. Paní Odehnalová má
velice široký záběr své tvořivosti, plete šály a tunely, maluje obrázky, vyrábí adventní věnce a mnohé další. Její tvorba může být pro
mnohé skvělou inspirací na dárky k vánocům pro své blízké. Výstavu můžete shlédnout od 28. 11 do 23. 12. 2016.
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Akce a ostatní
Rybářské závody MO ČRS Loket
Dne 22.10.2016 se uskutečnily rybářské závody na Velké Anně
pořádané Místí organizací Českého rybářského svazu Loket pod
vedením předsedy pana Rudolfa Neuderta ml.. Rybáři zaujali svá
místa již v brzkých ranních hodinách a trpělivě čekali na své úlovky. A také se dočkali. Kapři se objevovali nad hladinou a následně ve vezírcích, kontroloři měřili úlovky a chycené ryby se následně pouštěli zpět do rybníka. O dobrou svačinku a grog se postaral
pan Jan Kopčo, neboť v tento den počasí rybářům moc nepřálo.
Slunce se neobjevilo a celý den poprchalo či přímo lilo. Závody
probíhali od 6.00 hodin do 16.00 hodin, kdy poté byly vyhlášeny
výsledky s úlovky nejlepších rybářů a předány hodnotné ceny.
Vítězové: 1. místo – Miloš Rybář, 2. místo – Jiří Švandrlík, 3. místo – Pavel Květoň.
V. Baumanová

Občané v okolí Loučského potoka v Loučkách se dočkali
Mám velikou radost, že se povedlo domluvit vyčištění Loučského potoka. Tento potok byl již zaplevelen náletem a rákosím do dvoumetrové výše a neplnil
svojí funkci. Také obtěžoval občany bydlící kolem potoka svým zápachem, komáry a nálety rostlin rostoucí v potoce do jejich zahrádek. Přání ohledně vyčištění potoka se stalo skutečností.
Dne 22.10.2016 přijela pracovní četa ze Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s. divize Zpracování, sekce Úprava uhlí pod vedením pana Alexandra
Tvrdíka, provozního inženýra a během soboty a neděle vyčistili celé vydlážděné
koryto od mostku až před zahradu domu čp. 149 v Loučkách. Přestože celé
dny pršelo, pánové se s tím poprali velice rychle a dobře. Je pravdou, že jsem
jim tam s manželem donesla i v termosce teplý čaj, neboť počasí opravdu nepřálo.
Musím poděkovat za nadstandartní přístup pomoci předsedovi představenstva SUAS, právní nástupce, a.s. Sokolov Ing. Františku
Štěpánkovi a vedoucích zaměstnanců této společnosti. Pro město Nové Sedlo je to veliká pomoc a nemalé ušetření finančních
prostředků z rozpočtu města. Ještě jednou jim touto cestou děkuji.
Ing. Věra Baumanová, starostka města
Bytové oddělení opět upozorňuje
Blíží se nám konec roku a s tím také přichází konec platnosti nájemní smlouvy u některých nájemníků. Upozorňujeme na to, že
pokud bude mít nájemník jakýkoliv dluh vůči městu, a to jak na nájemném, tak vyúčtování, nebude mu prodloužena nájemní
smlouva. Řešení je následující. Dostavit se na městský úřad a pohledávku uhradit nebo se domluvit na jiném postupu. Je však
nutné s námi problém řešit hned. Dále upozorňujeme, že pokud nájemce neuhradí nájemné vč. služeb za dobu tří měsíců a více,
máme ze zákona možnost vypovědět nájem bez výpovědní lhůty. Pohledávky jsou následně předávány advokátní kanceláři a
jsou řešeny soudní cestou, což má za následek i mnohonásobný nárůst vymáhané částky.
Buďme ke svým závazkům svědomití a řešme je včas! Nájemné v našem městě patří mezi jedno z nejnižších v kraji a přesto si
někteří nájemníci zřejmě myslí, že lze bydlet zadarmo.
Bc. Danuše Nováková a Bc. Tomáš Pittel

Poděkování strážníkům městské policie Nové Sedlo
Dovolte, abych poděkovala strážníkům Městské policie z Nového Sedla,
kteří přijali mé pozvání na akci halloweenská noc 11. 11. 2016. Při své
návštěvě dětem předvedli názornou ukázku pomůcek, které využívají
strážníci v praxi. Dále s dětmi debatovali na téma protidrogové prevence a úskalí nedobrých neřestí člověka v dnešní době. Velice si vážím
jejich ochoty a času, které dětem věnovali. Věřím a těším se na další
spolupráci do budoucna.
Anna Sándorová, kronikářka obce Vřesová u Sokolova
Měsíčník NOVOSEDELSKÉ LISTY, adresa redakce: Městský úřad Nové Sedlo, Masarykova 502, 357
34 Nové Sedlo.
Registrace MK ČR E 18170, redakční rada: předseda - Pittel T., dále - Bůžková B., Hányš R., Pešák M.
email: redakcnirada@mestonovesedlo.cz
Za obsah, formulaci a původ příspěvku ručí autor. Uzávěrka je vždy k 20.dni v měsíci.
Redakční rada si také vyhrazuje právo odmítnutí příspěvku z důvodů omezeného počtu stran, vše záleží
na domluvě.
Zpracování: Pittel Tomáš, tisk: Tiskárna Garmond, s.r.o. Dalovice
Vyšlo v nákladu 1000 ks. Distribuce ZDARMA.
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Hodnocení podzimní sezóny v TJ BU N.Sedlo
Je už tradicí, že po každé části sezóny dochází k malé rekapitulaci naší činnosti a nebude tomu jinak ani tentokrát. Z pohledu
předsedy TJ vypadal letošní podzim asi takto:
mladší přípravka (U9):
Pod vedením zkušených trenérů se naši nejmenší propracovali k nejlepším v TJ. A díky poctivosti, dravosti, sebeobětování a
maximálnímu soustředění se stali momentálně nejlepšími ve své kategorii v celém okrese Sokolov. Tabulky soutěží se u mládeže do 11-ti let oficiálně neprezentují, ale naši nejmenší nenašli za celý podzim přemožitele. Vyhráli všechna utkání a za to si zaslouží velkou
pochvalu a současně i poučení, že pracovat se musí i nadále, protože stále je co zlepšovat a byla by škoda usnout na vavřínech a zahodit talent,
který se podařilo najít a rozvinout.
starší přípravka (U11):
Nově vytvořený oddíl teprve získává první ostruhy ve své kategorii. Výsledky tak samozřejmě nemohly přijít hned a ani jsme to nečekali. Nedostatečný počet hráčů této kategorie navíc doplňují hráči mladší přípravky a tak to měl tento oddíl v konfrontaci s věkově staršími soupeři celý
podzim těžké. Sice nezískal tolik vítězství jako mladší přípravka, ale protože i tady výborně funguje přístup k tréninku a snaha se zlepšovat, dovolím si tvrdit, že s postupem času přijdou i výsledky, které jsou vždy cennou odměnou sportovního snažení. Kluci se snaží nahradit fyzické nedostatky fotbalovým umem, a to je právě ta cesta, kterou jsme zvolili, a která v dalších letech přinese své ovoce. Starší přípravka trénuje 3x
týdně, tedy podobně jako mladší a musím spokojeně konstatovat, že přístup k tréninku je v obou kategoriích vynikající.
žáci (U15):
Po dvou ročnících, v nichž jsme nejprve historicky poprvé okusili nejvyšší krajskou soutěž a pak po loňském nuceném návratu do okresu
s naprostou bravurou ovládli okresní přebor, se před letošním podzimem musel najít partnerský klub, který by náš žákovský oddíl udržel aktivní.
Bohužel, podobně jako mnoho dalších klubů v kraji, trápí i nás nedostatečný počet hráčů této kategorie a tak jsme přivítali nabídku TJ Loket a
přijali pod společná křídla i několik žáků tohoto klubu. Kdybychom to neudělali, tak bychom nejenom ztratili návaznost v mládežnických kategoriích pro další období, ale ze dne na den by spoustu kluků najednou nemělo nic jiného na práci, než se poflakovat po městě. Spojený žákovský
oddíl tak trénuje 2x týdně, a i když už nejsou jeho výsledky tak mimořádné jako v uplynulé sezóně, jsem moc rád, že kluci neztratili touhu po
vítězství a především touhu se dále zlepšovat, což se i díky trenérům daří. Jen mne hodně mrzí, že se někteří kluci nedokázali pro sport více
nadchnout a v loňském a bohužel i v letošním roce jich několik přestalo hrát a trénovat.
dorost (U19):
Nejsložitější a nejméně trenérsky oblíbená kategorie. V kategorii, kde se potkávají kluci ve věku 14 až 19 let, je složité najít společnou řeč a
mnohdy je to více o psychice než o sportu jako takovém. Bohužel, i kategorie dorostu prodělala v celém kraji ohromný úpadek v počtu hráčů a
před letošním podzimem to potkalo i nás. Po zkušenosti se spojením s klubem z Lomnice jsme letos našli společnou řeč v sousedním Chodově,
kde je situace možná ještě horší než u nás a vytvořili tak jeden dorostenecký oddíl. Sportovní výsledky tentokrát hodnotit nebudu, i když se klukům podařilo držet v horní polovině tabulky a zaznamenali několik výborných výsledků. Chci se totiž především zmínit o přístupu několika hráčů.
Nechápu totiž, proč někteří dělají, co dělají a znehodnocují tak snahu a práci svých spoluhráčů, trenérů a celé TJ. Dotyční vědí, o kom se tu píše.
Kdyby totiž fungovala disciplína, respekt k soupeři a obětování se pro spoluhráče v mužstvu, tak by i výsledky vypadaly jinak.
A muži:
Přes všechny potíže, které každý rok máme, přes všechna zranění, nedostatek hráčů, špatnou tréninkovou morálku a v neposlední řadě i díky
vlivu ekonomiky, protože do práce prostě chlapi chodit musí a na trénink tak není vždy čas, se dají výsledky A mužstva i v letošním podzimu
považovat za uspokojivé. Čtvrté místo v kraji je asi dobré. Ale věřili jsme, že to bude ještě malinko lepší a v mnoha případech se kluci o lepší
výsledek připravili vlastně sami. V zimě bude dostatek prostoru k tréninku a já pevně věřím, že se o příčky nejvyšší zdravě popereme a znovu
budeme patřit k elitě celého kraje.
stará garda:
Díky zrušení B mužstva mužů, kde nám dlouhodobě chyběli hráči a většinu týmu stejně tvořili starší hráči, se nám letos konečně podařilo složit
tým tzv. veteránů, tedy hráčů starších 40-ti let a mohli jsme se přihlásit do pravidelné soutěže, kterou okres Sokolov pořádá. Nově složené družstvo pravidelně trénuje, a i když se utkání hrají jen v týdnu, nemohli jsme si na nedostatek hráčů nikdy stěžovat. To přineslo i ovoce v podobě
dlouhé šňůry výher a stará garda N.Sedla tak patří mezi nejlepší v soutěži. Pochválit musím všechny, ale vyzdvihnout musím přístup a výkony
těch úplně nejstarších, tedy M.Kovačíka, J.Horvátha, M.Rubáše a J.Květa. Jsem rád, že se podařilo dostat naše bývalé hráče zpět na hřiště a že
se s nimi můžeme opět potkávat a radovat z pohybu a dokonce i z vítězství.
Rekreační sporty:
Hodnotit rekreační sportovce podle nějakého měřítka nelze, protože žádné další družstvo pravidelnou soutěž nehraje. Ale ať už vezmu děvčata
z aerobiku, volejbalistky, nohejbalisty, florbalisty, nebo hokejisty, musím konstatovat, že zápal a chuť v těchto oddílech stále funguje a díky perfektnímu zázemí a podpoře města, které TJ k těmto sportům má, se daří zachovat jejich činnost a jsem moc rád, že mají občané města možnost
se sportovně realizovat v několika různých sportech. A nesmím zapomenout a poděkovat všem rekreačním sportovcům, že pomohou při různých
akcích TJ, které pořádáme a připojí své síly a čas i brigádnicky.
Jménem svým a jménem vedení TJ bych chtěl touto cestou poděkovat všem našim členům za práci a výkony, které v podzimní části roku 2016
předvedli. Přeji všem našim členům a jejich rodinám moc krásné Vánoce a mnoho štěstí, pohody, zdraví, lásky a elánu v roce 2017.
předseda TJ Baník Union Nové Sedlo, z.s.
Poděkování TJ za rok 2016 a přání do roku 2017
Vážení a milí občané Nového Sedla a hlavně věrní fanoušci TJ Baník Union Nové Sedlo. Končí nám další rok, jak z pohledu reálného života, tak
i ten sportovní. Proto bych Vám všem chtěl co nejsrdečněji, za sebe a za celý náš klub, moc a moc poděkovat za vše, co jste v roce 2016 pro
naši organizaci vykonali. Ať to jsou zástupci města Nové Sedlo, jako radní, či zastupitelé, nebo věrní sponzoři. Bez Vaší pomoci by náš milovaný
klub nemohl fungovat a nemohli bychom naše město tak dobře reprezentovat. Město Nové Sedlo je bezesporu největším partnerem TJ. Bez
jeho pomoci bychom nemohli v takovém rozsahu provozovat naši činnost a být hodně vidět v celém Karlovarském Kraji. Bez sponzorských
darů od našich věrných sponzorů, kteří nás i v této ekonomické a složité době nadále podporují, by to také nešlo. Proto Vám všem patří velké a
srdečné poděkování. Našim fanouškům děkuji za každou chvilku, co klub podporují a povzbuzují, ať už je to pro ty nejmenší sportovce nebo
pro dospělé. Obyvatelům města také děkuji, že o nás mluví, ví o práci TJ a hodnotí naši činnost chválou i kritikou, což nás v každém případě
posouvá dál.
Kolegům trenérům chci poděkovat, že opět obětovali svůj volný čas a dokázali z našich svěřenců vymáčknout maximální výkony. Vaše práce je
nenahraditelná, málo chválená, nedoceněná a nedá se ničím nahradit. Členům vedení TJ poděkuji, že odvedli, co bylo v jejich silách a TJ díky
tomu fungovala a funguje na výbornou. Správcům hřiště a areálu děkuji, že nebyl důvod, kdybych je musel pobízet do práce. A také, že vše
dělají odpovědně, svědomitě a že se vzorně starají o celý sportovní areál, který nám v celém kraji všichni závidí. Členům TJ poděkuji, že trénovali, hráli a brigádničili vždy, jak nejvíc mohli. Pevně věřím, že další rok bude ještě lepší než ten letošní a roky minulé a hlavně chci, aby se nám
všem vyhýbaly jakékoliv zdravotní problémy. Ještě jednou všem moc a moc děkuji.
V neposlední řadě chci poděkovat za vše, co pro klub udělal a obětoval ve prospěch nás všech, panu Zdeňku Jozovi, který z osobních a rodinných důvodů ukončí na konci roku práci v TJ. Zdeňku moc děkujeme za vše.
Na závěr mi dovolte, abych všem obyvatelům Nového Sedla popřál klidné, šťastné a veselé prožití Vánoc a v roce 2017 Vám všem přeji pevné
zdraví, štěstí, lásku a pohodu v osobním životě.
předseda TJ pan Stanislav Suchý

