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Informace z radnice
Vážení občané,
na začátku roku 2019 bych Vám chtěla popřát mnoho sil, zdraví a osobní spokojenosti v průběhu celého nastávajícího roku.
Zastupitelé města na svém veřejném zasedání dne 12. 12.
2018 schválili rozpočet pro rok 2019 ve výši cca 60 mil. Kč.
Rovněž od 1. 1. 2019 máme zajištěnou 24 hodinovou pečovatelskou službu pro všechny potřebné naše občany, a to společností DOP – HC s.r.o. Dolní Rychnov.
Dalším dobrým počinem ze strany města bylo vyřešení „Vnitřní
výsypky lomu Družba“, kdy v současné době je hornická činnost likvidace lomu Družba v dobývacích prostorech Nové Sedlo a Alberov povolena rozhodnutím Okresního báňského úřadu
v Sokolově, kdy do plánů je zahrnuto vybudování ochranného
valu v jihovýchodní části vnitřní výsypky lomu Družba. Tento
ochranný val má plnit funkci zmírnění intenzity proudění větrů

do obydlené části města Nové Sedlo ze severozápadní strany.
Tento val bude zakládán o celkové délce 870 m, s šířkou hlavy
10 m, se sklonem bočních svahů 1:2 až 1:3 a s výškovou úrovní 425-420 m n.m.. Po založení valu bude zahájena lesnická
rekultivace. Svahová a vrcholová část bude osázena různými
druhy převážně jehličnatých stromů. Předpoklad zahájení zakládání je v roce 2022. Ukončení v roce 2023 a rekultivace
zahájena v roce 2024.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se na rozvoji města podílejí.
Ráda uvítám i spolupráci zvenčí. Jestliže budete mít jakékoliv
náměty, nápady či připomínky, neváhejte nás kontaktovat.
Vždy se dá najít řešení.
Šťastné vykročení tou správnou nohou do roku 2019 Vám přeje i za všechny zaměstnance Městského úřadu v Novém Sedle
Ing. Věra Baumanová, starostka města

Návštěva z partnerského města Schwarzenberg
Dne 4. 12. 2018 nás navštívila v doprovodu tajemnice úřadu a asistentky, starostka našeho partnerského města paní Hiemmer na krátké přátelské posezení
a pracovní oběd. Za přispění paní Petry Prokešové a radního i zároveň předsedy
výboru pro partnerství a spolupráci pana Petra Manna bylo těchto pár strávených hodin velice příjemných. Probrali jsme i následnou spolupráci v oblasti
státní správy, vzdělávání, kultury i sportu pro následující rok.
Popřáli jsme si navzájem mnoho sil a pracovních úspěchů včetně prožití nastávajících vánočních svátků. Jsem velice ráda, že naše města mají tak blízký
vztah a vzájemné porozumění.
Ing. Věra Baumanová, starostka města

Ordinace MUDr. Víta Balouna informuje, že
od 4. 1. do 20. 1. 2019 nebude v ordinaci přítomen lékař. Zástup pro akutní stavy je zajištěn v ordinaci praktického lékaře ve
Vintířově—MUDr. Štefan—tel. 352 463 097, 352 466 220.

Charitativní činnost pro naše občany
v Oáze klidu
Spolek NOVÝ KURZ v čele s paní Věrou Baumanovou a Milanem Pešákem vyhlašuje charitativní sbírku v podobě oblečení
(tepláky, bavlněná trička, mikiny, a svetry) a jednorázových holicích strojků pro
naše potřebné občany v o.p.s. Oáza klidu – Loučky.
Tyto věci můžete přinášet kdykoliv v průběhu měsíce ledna 2019 do kanceláře
starostky města či místostarosty. Dveře jsou všem otevřeny.
Jde o dobrou a potřebnou věc, proto kdo může, pomožme!
Děkuji jménem spolku NOVÝ KURZ.

Věra Baumanová, předseda spolku
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Vážení občané,

Město Nové Sedlo Vás zve dne 14. 1. 2019
v 15,30 hodin na MěÚ Nové Sedlo do velké
zasedací místnosti, kde se uskuteční komunitní plánovací workshop z důvodu realizace stavby „Chodník v Loketské ulici – Nové Sedlo“. Na tomto workshopu bude projednán záměr výše uvedeného projektu se zástupci cílových skupin. Stavbou bude zrealizován nový chodník v Loketské ulici od
bývalé správní budovy Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s. Sokolov podél komunikace III/2098 kolem kapličky směrem na
Hornickou Kolonii. Stavbou bude též zrekonstruováno veřejné osvětlení a dešťová kanalizace. Stavba by mohla být zahájena na
podzim 2019 popř. v roce 2020. Město bude na tuto stavbu podávat žádost o dotaci do Integrovaného regionálního operačního
programu „MAS Sokolovsko – IROP – Řešení dopravní infrastruktury“.
Všichni, kteří máte zájem seznámit se s tímto projekt, jste zváni.

Šárka Pojarová

Zrealizované akce ve městě v roce 2018 - díl první
Vážení občané,
město Nové Sedlo zrealizovalo v roce 2018 řadu investic, které byly spolufinancovány z evropských fondů, rozpočtu Karlovarského
kraje a města Nové Sedlo. Všechny níže uvedené investice jsou zrealizovány z důvodu kvalitnějšího života v našem městě.



„Zateplení zdravotního střediska č.p. 524 Nové Sedlo“, registrační číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0002866

Město obdrželo dotaci
z 39. Výzvy Operačního programu životního prostředí. Financování akce schválilo
zastupitelstvo města dne 19. 4. 2017. Smlouva o dílo byla podepsána dne 29. 6. 2017. Práce
prováděla firma ColorMax s.r.o, Kasární náměstí 115/7, Cheb. Práce byly zahájeny 29. 6. 2017
a byly dokončeny 17. 9. 2018. V roce 2017 byla provedena injektáž budovy a zateplení půdy.
Dne 17. 5. 2018 bylo firmě opětovně předáno staveniště a bylo provedeno zateplení budovy,
výměna oken a oprava schodiště. Celkové náklady stavby činí 2.818.030,52 a přidělená dotace
činí 1.094.856,69 Kč - dotace byla vyplacena městu v plné výši v souladu s Rozhodnutím o
poskytnutí dotace.



Rekonstrukce horkovodů na sídlišti v Novém Sedle

Dne 10. 5. 2018 bylo předáno staveniště firmě SUAS – stavební s.r.o., Sokolov. Smlouva o dílo
byla uzavřena dne 23. 4. 2018. Na stavbu byly uzavřeny dva dodatky ke smlouvě o dílo. Stavba
byla zahájena 1. 6. 2018 a dokončena 27. 9. 2018. Celkové náklady stavby jsou
11.910.209,05. Stavbou byl zrekonstruován sekundární topný kanál na sídlišti v Novém Sedle a
byla zrekonstruována výměníková stanice.

Sanace starého důlního díla – jámy Vinzenzi před budovou ZŠ
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 prováděla firma GIS-GEOINDUSTRY, s. r. o., Plzeň. Práce probíhaly do konce srpna 2018. Práce uhradilo Ministerstvo životního prostředí ČR.
Šárka Pojarová
(pokračování příště)

Vážení občané,
rád bych Vám ještě jednou za sdružení Občané města popřál v novém roce
pevné zdraví, mnoho štěstí a hodně osobních i pracovních úspěchů. Věřím,
že budete v následujícím roce s prací zastupitelů spokojeni a budeme se
nadále společně podílet na rozvoji našeho města.

Při této příležitosti bych Vám rád sdělil dobrou zprávu, totiž že zastupitelé
města na řádném zasedání v prosinci odsouhlasili podání žádosti o dotaci
na opravu komunikace v ulici Za Potokem. Věřím, že budeme se žádostí
úspěšní a že se obyvatelé staré části města v letních měsících dočkají potřebné rekonstrukce místní komunikace. O dotaci jsme žádali již v loňském roce, ale finanční prostředky jsme
nezískali. Doufejme, že nyní budeme úspěšní.
Město také pracuje na dalších projektech, jako je například vybudování chodníku v Loketské ulici, rekonstrukce chodníku v Hornické Kolonii nebo vybudování parkoviště "U řezníka".
Jedná se o investice, které město potřebuje a které budou sloužit nám všem.
Zdeněk Pojar – zastupitel za sdružení Občané města
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SPOZ - Životní jubilea
Vážení občané, v měsíci lednu se dožívají významného životního jubilea tito občané Nového Sedla:
01.01. Kiprov Božidar
05.01. Kaciašviliová Dana
14.01. Radimerský Bedřich
17.01. Jirásková Zdeňka
1.12. oslavila 95. narozeniny pí Trojáková
Vážení jubilanti, jménem Městského úřadu Nové Sedlo a jménem Sboru pro občanské
záležitosti Vám ze srdce přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti v osobním životě. Vše nejlepší, hodně štěstí a zejména pak pevné zdraví přejeme i všem ostatním jubilantům, od kterých jsme neobdrželi souhlas,
a nemůžete je tedy najít v seznamu uveřejněných jubilantů. S uveřejněním v Novosedelských listech a nejsou tudíž uvedeni v našem
výčtu. V měsíci prosinci jsme s předstihem rozeslali celkem 14 dopisů s prosbou o vyplněním souhlasu, obdrželi jsme pouze 4 odpovědi v požadovaném termínu. Bohužel uzávěrka Novosedelských listů je vždy ke 20. dni v měsíci a pozdější odpovědi se nám již nepodařilo do článku zařadit.
Matrikářka Bc. Jitka Ježková

65. výročí uzavření sňatku
Před pěti lety jsme měli možnost oslavit společně s manželi Miloslavem a Zdeňkou Jiráskovými u
příležitosti oslav „diamantové svatby“, tedy 60. výročí od uzavření sňatku. Dne 16. 01. 2019 to
tedy bude již 65 let, co společně a nerozlučně ruku v ruce životem kráčí tento milý manželský pár.
Vážení manželé za úřad města a Sbor pro občanské záležitosti Vám ze srdce přejeme do dalších let
pevné zdraví, osobní pohodu a radost z Vašich dětí i celé Vaší rodiny. Přejeme Vám, aby Vás Vaše
láska i nadále provázela a mohli se navzájem těšit jeden z druhého.
Bc. Jitka Ježková

Svatební obřady v měsíci prosinci
Milí čtenáři, v měsíci prosinci se na našem úřadu uskutečnily 2 svatební obřady:
05. 12. 2018 si své ANO společně řekli snoubenci Bohumil Szendi a Jitka Kořísková a
15. 12. 2018 snoubenci Miroslav Man a Romana Haislová.
Jako vždycky to všem moc slušelo, a i když se sem tam projevila nějaká ta nervozita, převládala dobrá nálada a pocit
radosti. Paní starostka, Ing. Věra Baumanová, přednesla
projev, kterým všechny dojala, takže leckde ukápla i nějaká
ta slzička, což ale samozřejmě ke každému takovému obřadu neodmyslitelně patří.
Oběma novomanželským párům přejeme na jejich
společné cestě životem hodně štěstí, pevné zdraví a lásku, kterou jsme mohli číst v jejich
šťastných tvářích, ať jim vydrží napořád.
Matrikářka Bc. Jitka Ježková

A teď něco z té negativní stránky...
O vandalismu se toho v našem městě napsalo a namluvilo již hodně. Poslední dobou se opět objevily informace o ničení altánku – „Salaše“
v parku. Bohužel je tomu skutečně tak. Dá se jen těžko věřit tomu, že zařízení, které je tolik využívané zejména omladinou, je zároveň touto omladinou ničeno. Často, když jdu nebo jedu okolo městského parku, je v altánku
plno. Vidím mladé lidi sedět na lavičkách ale i na stole (jakoby z domova
nevěděli, že stůl není na sezení). Mladí se baví a zřejmě se jim tam líbí.
Proč tedy dochází k neustálému ničení tohoto zařízení? Když si altán prohlídnete zblízka, uvidíte otrhanou střešní krytinu, lavičky a stoly pořezané,
popálené a samozřejmě i notně umazané od toho, jak po nich někteří návštěvníci dupou a skáčou. Proč to vlastně dělají? Snad si nikdo z nich neuvědomuje, že až bude altánek úplně zničený, město jej bude muset demontovat a nový se již instalovat nebude. Altánek tak z našeho parku zmizí
a sedět pak budou moci návštěvníci leda tak na trávě třeba někde pod stromem. Totéž se bohužel děje i s altánkem u Velké Anny.
Další nešvar, který se nám ve městě začal množit je rozbíjení skel autobusových zastávek. V minulém čísle Novosedelských listů
jste se mohli dozvědět, že Město Nové Sedlo instalovalo další autobusovou zastávku, v pořadí již 9, a plánuje osadit další. Autobusové zastávky svým příjemným moderním vzhledem zkrášlují město a zvyšují komfort cestujících, čekajících na autobusové spoje.
V poslední době však někteří naši obyvatelé začali provozovat novou „sportovní“ disciplínu – házení kamenů do skel autobusových
zastávek. Možná se snaží zjistit, jestli jsou skla rozbitná nebo ne a světe div se, ona skutečně rozbitná jsou! Město muselo již ve 3
případech nechat vyměnit skla zastávek, což nebylo zrovna levné. Díky kamerovému systému a aktivnímu přístupu strážníků městské policie se podařilo 2 výtečníky, kteří mají rozbití zastávek na svědomí, odhalit. V obou případech se jednalo o nezletilé děti a
tak jejich rodiče čeká velmi nepříjemná zkušenost - budou muset škodu uhradit.
Úplně čerstvá je informace o ničení vývěsních vitrín. Již bylo rozbito plexisklo na vitríně u Velké Anny a další v Zahradní ulici. Po vandalech se intenzivně pátrá a já pevně věřím, že se je podaří odhalit a budou náležitě potrestáni. Jak jinak je donutit, aby neničili
veřejný majetek.
SMM – Bc. Jitka Ježková
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MŠ Nové Sedlo, ZŠ Nové Sedlo, MěPo NS, MK Nové Sedlo
MIKULÁŠ V MŠ MASARYKOVA
V naší mateřské škole se objevil dne 5.12. Mikuláš se svojí partou
- čertem a andělem. Čert stále pobíhal po školce a hledal zlobivé děti. Měl
s sebou velký pytel. Ale musel odejít s prázdnou, u nás v mateřské škole
totiž žádné zlobivé děti nemáme! Mikuláš s andělem nám za básničku a
písničku rozdali velké mikulášské balíčky.
Děkujeme všem rodičům, kteří přispěli finanční částkou na mikulášské
balíčky.
Děkujeme také našemu kamarádovi Adámkovi Demeterovi, který každý rok
se svými rodiči pro nás připraví překvapení.
Mikuláš, čert a anděl se nám moc líbili a vůbec jsme se jich nebáli!
Také velmi děkujeme paní H.Šimicové, H.Holubové a L.Nečinové,
že si na nás udělaly čas a připravily mikulášské balíčky.
Děti a p. učitelky MŠ Masarykova

MŠ Sklářská
Poslední měsíce tohoto roku
proběhly v již chladnějším počasí. Zima se občas přihlásila, děti vystouply na rozsvěcení vánočního stromečku, navštívil je Mikuláš s čertem,
vyráběly dárečky pro rodiče a nacvičovaly na besídky. Také navštívily knihovnu a divadelní představení. Besídky proběhly a Ježíšek přišel do školky o pár
dnů dřív, než přijde domů. Nadělil dětem spoustu krásných dárků. Poděkování za pohodový a hezký rok patří MÚ Nové Sedlo, městské policii, panu Altmanovi a rodičům. Vy všichni jste přispěli k tomu,
aby děti v našem městě žily v mateřských školách spokojeně a šťastně. Kolektiv zaměstnankyň mateřských škol tohoto města

Informace z knihovny – knihovnice čtenářům
Vážení občané a čtenáři,
pokud jste nás v poslední době navštívili, určitě jste se setkali s naší novou kolegyní Janou Švandrlíkovou, která od prosince
působí v dětském oddělení knihovny a pomůže nám rozvíjet naší činnost.
Co pro Vás plánujeme v roce 2019? I v tomto roce se zapojíme do celostátních projektů jak pro dospělé tak i pro dětské čtenáře: Nekoktám - čtu!, Knížka pro prvňáčka, Březen – měsíc čtenářů, Noc s Andersenem, Hry bez hranic, Pasování prvňáčků na
čtenáře, Týden knihoven. Nově se zapojíme do charitativního projektu Čtení pomáhá (na zabezpečení vydání Knihy pro prvňáčka), Bookstart klub – S knížkou do života, která již funguje ve 160 knihovnách v České republice (projekt zaměřený na vzdělávací, sociální, citový a kreativní rozvoj dítěte v rodině od jeho narození), Odpolední čtení pro děti a jejich rodiče…
Chystáme také zdarma počítačové kurzy pro seniory, ve kterých se naučí úplné základy jak pracovat s počítačem. Zkušenější se
seznámí internetem, fotografiemi, e-mailem či kancelářským balíčkem Open Office. Případní zájemci nás již nyní mohou kontaktovat na telefonním čísle 352 358 130 nebo osobně navštívit.
S přicházejícím novým rokem 2019 Vám přejeme nejen hodně zdraví, štěstí, pracovních úspěchů, spokojenosti a nějaký čas,
kdy se můžete věnovat sami sobě. Potěší nás, když si najdete čas i na návštěvu naší knihovny za účelem zapůjčení knihy, časopisů, popřípadě se zúčastníte přednášek, besed se spisovateli, výstav a dalších akcí, které pro Vás připravujeme.
Vaše knihovnice
Člověk se stále honí za krásami přírody po světě a pak jednoho mrazivého zářijového rána vzlétne dronem nad rybníkem, který má přímo
za barákem, a zjistí, že doma je stejně nejkrásněji… Rybník Velká
Anna ve městě Nové Sedlo v oblasti Sokolovské pánve tak moc poznamenané důlní činností a těžkým průmyslem. I zde však může být
překrásně. Je třeba se jen umět dívat.
Zdroj: Magazín PŘÍRODA 01,02/2019 (fotosoutěž)
Pan Lukáš Vejřík, který je autorem této fotky získal ve fotosoutěži
1. místo v kategorii PŮVABY ČESKÉ KRAJINY a zároveň 3. místo v
absolutním pořadí
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30. 11., v pátek, se opět po roce rozsvítil na náměstíčku u
MěÚ Nové Sedlo stromeček a rozezněly se písně s vánoční
tématikou v podání MŠ a ZŠ Nové Sedlo. Dále byly připraveny
pečené kaštany, svařák, čaj, sladkosti pro děti a nesměly
chybět výrobky ruční výroby, které tvořily dětičky ze ZŠ a Deního centra ŽIRAFA. I když vládla, převážně na celém území
Karlovarska na silnicích a chodnících, krutá ledovka, někteří
z nás nechyběli a předvánoční atmosféru přišli, přesně řečeno "přiklouzali" načerpat.
T.P.

Kultura a život v obci
Více fotek a video na
Facebooku—Nové Sedlo
lidem

Foto: T. Pittel a J. Sekyra
V sobotu, hned po Zahájení ADVENTU, se "vánoční fandové" sešli na
sále KD Meteor, aby si vyrobili, ve většině případů, adventní věnec,
který byl například ozdobou svátečního stolu. Více dodávat nemusíme. Více fotek na Facebooku—Nové Sedlo lidem.
T.P.

Foto: T. Pittel
Více fotek na Facebooku—Nové Sedlo lidem

Klobouk dolů před těmito lidmi! 20. prosince se konalo na
Velké Anně koupání karlovarských otužilců, kteří se té vody
opravdu nebojí. Tentokrát měli i dost "povzbuzovatelů", kterým byla zima jen při pohledu na rybník :-)
T.P.

Foto. P. Janáček

Petr Sýkora: Mezi obyvateli Nového Sedla najdeme téměř třicet Dobrých andělů
Dobrým andělem se stává každý, kdo přispívá nadaci Dobrý anděl a prostřednictvím
pravidelných finančních příspěvků tak pomáhá rodinám s dětmi, které zasáhla vážná
nemoc. Díky těmto darům pak mohou jejich
rodiče uhradit výdaje spojené s léčbou například častou dopravu do nemocnice,
doplatky léků, speciální stravu, zdravotnické pomůcky, rehabilitace a další potřebné
terapie.

Dobří andělé pomáhají v celé České republice
„Celkově již dárci
pomohli více než 6 000 rodin. Dárců, Dobrých andělů, ve vašem městě najdeme
téměř třicet. Děkujeme všem, kteří se rozhodli nezištně pomáhat druhým. Každý den
vidíme, že i malý příspěvek pomůže a dokáže vykouzlit úsměv na tváři,“ vzkazuje čtenářům Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace
Dobrý anděl.
Naprostá transparentnost
Veškeré příspěvky dárců nadace Dobrý anděl odevzdává potřebným rodinám do po-

sledního
haléře,
protože je její provoz hrazen ze soukromých
zdrojů
Petra Sýkory a dalších filantropů. Navíc získává každý
dárce, který se zaregistruje na
www.dobryandel.cz, i přístup do svého Andělského účtu, kde vidí konkrétní příběhy
rodin, kterým pomáhá. Aktuálně nadace
každý měsíc přijme asi 85 nových žádostí o
pomoc a celkem odesílá příspěvky více než
třem tisícům rodin.
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DLUHOVÁ A PRÁVNÍ PORADNA

PODĚKOVÁNÍ
Společnost GOPALA o.p.s. by ráda zahájila pracovní rok 2019 poděkováním městu Nové Sedlo – zejména
paní starostce Ing. Věře Baumanové a zastupitelstvu města - za důvěru a za finanční i prostorovou podporu
při bezplatném poskytování dluhového a právního poradenství
osobám ve finanční i sociální tísni na území města Nové Sedlo.
zdroj: http://www.ipardubice.cz
Za rok 2018 jsme díky této podpoře v Novém Sedle pomohli 35
osobám a věnovali jim celkem 415 hodin práce.
Také v roce 2019 můžete nadále využívat bezplatného dluhového
a právního poradenství každou středu v čase 9:00 – 11:30 hod.
v prvním poschodí v kanceláři 1.02 (vedle pokladny) MěÚ Nové
Sedlo. Nebo volejte na telefonní číslo 601 126 075 nebo 724 75
65 65 (pracovníci společnosti GOPALA o.p.s.) a domluvte si osobní
schůzku.
Uvítáme jakékoli podněty ze strany obyvatel města, které povedou ke zlepšení naší služby. Také uvítáme
dotazy ohledně právní, dluhové a finanční problematiky, na které budeme rádi reagovat v Novosedelských
listech. PROBLÉM, KTERÝ ŘEŠÍTE VY, ČASTO ŘEŠÍ I JINÍ!
INZERCE

DOP - HC s.r.o. hledá do svého týmu:
Pečovatelky na ranní směny, případně odpolední
směny
pro oblast LOKET a NOVÉ SEDLO
Nabízíme:
- odpovídající finanční ohodnocení
- benefity, podpora vzdělávání, vánoční odměny
- až 28 dní dovolené
Požadujeme: Řidičské oprávnění
Kontakt: personalni@dop-hc.cz tel: 731656208

Vánoční tradice v knihovně
Ve středu 19. 12. jsme si, v naší knihovně, popovídali o Vánocích a vánočních
tradicích, přečetli jsme si povídku s názvem „Krásný stromek“ z knihy Františka
Kožíka „Pohádky vánočního zvonku“, jejíž děj děti zachytily ve svých kresbách.
Nechyběla ani vánoční nadílka, děti si pod stromečkem vybraly malé dárečky, a
rozbalily nové knihy, z nichž si některé hned půjčily. Nakonec jsme si zazpívali
koledy, které hudebně doprovázel pan Tomáš Pittel na piano.

říjen 2017

leden 2019

Sport
Skvostný závěr roku 2018 pro
mladší přípravku
Na závěr roku jsme odehráli dva turnaje a
musím se přiznat, že i já sám jsem překvapený, jak jsme je oba zvládli.
Nejprve jsme v sobotu 8. 12. odehráli turnaj
ve Žluticích, kde jsme v pěti utkáních nepoznali přemožitele, ale nakonec jsme obsadili pomyslné „bramborové“ místo. Nejprve
jsme porazili domácí Žlutice 2:0 (střelci S.
Hanko a O. Oreško), pak jsme 4x remizovali
- s LOKO K. Vary 0:0, Viktorka Plzeň 1:1 (M.
Slekovič), Slavie K. Vary 0:0 a s Kláštercem
2:2 (O. Oreško a P. Hnátek). Se čtvrtým
místem jsem tak na půl spokojený. Neprohráli jsme, ale stačilo ještě jedno vítězství a
mohli jsme skončit aspoň na 3. místě. Celý
turnaj jsme odehráli v tomto složení:
v brance chytal Denis Rubáš, v poli nastupovali Sebastián Hanko, Ondra Oreško,
Pavel Hnátek, Jakub Šmejkal, Marek Slekovič, Matěj Rozsypal a Daniel Volf. Musím
vypíchnout dobré výkony proti Viktorce Plzeň a Slavii K. Vary. Obě jsme remizovali,
ale byli jsme vždy rovnocenným soupeřem a
dokonce jsme mohli i vyhrát.
V neděli 16. 12. jsme odehráli turnaj

Zhodnocení roku 2018, podzimní části
sezón 2018/2019 a přání do nového
roku:
Milí a vážení spoluobčané, kamarádi i fanoušci Baníčku. Chtěl bych Vám v pár
větách trochu zhodnotit kompletní podzimní
část sezóny 2018/2019 a celý rok 2018.
PODZIM: do soutěží jsme přihlásili 1 dospělé
mužstvo A muže, hrají Karlovarský krajský
přebor a 4 mládežnická mužstva – dorost
Karlovarskou krajskou soutěž a mladší žáky,
starší přípravku a mladší přípravku do sokolovský okresních soutěží. 5. mládežnické
mužstvo, Elévové ročník 2012/2013, soutěž nehraje. Hrají pouze přátelská utkání
nebo přátelské turnaje. Začneme hodnotit
od dospělých. A muži (KKP) – po dlouhé
době jsme dokázali dát dohromady velmi
kompaktní mužstvo a kdo občas prošel kolem hřiště (úterý-čtvrtek), tak mohl vidět, že
je to výborná parta, která se schází ve velkém počtu i na tréninkové jednotky. 21 členný kádr, nejmenší počet hráčů na tréninku
15. To tu dlouhá léta nebylo. Celkové výsledky mohly být o něco lepší, ale nemůžeme si
stěžovat. Konečné 5. místo je vcelku slušné.
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foto turnaj ve Žluticích foto s hráči Viktorie Plzeň
v Chodově. Opět se turnaje
účastnilo 6 mužstev a my ho
nakonec
celý
vyhráli.
S bilancí 3 výher a 2 remíz
jsme všechny ostatní mužstva nechali za sebou a děti
měly
nesmírnou
radost
z cenného
vítězství.
V úvodním utkání jsme remizovali s LOKO K. Vary 0:0, pak jsme opět
jen remizovali s H. Slavkovem 1:1 (R. Wenzl), pak přišla na řadu série tří výher za sebou se Spartakem Chodov 1:2 (M. Slekovič
a P. Hnátek), pak s Kraslicemi 1:2 (P. Hnátek a E. Kautská) a na závěr jsme porazili
Královské Poříčí 1:4 (M. Trnka, D. Volf, R.
Wenzl a P. Hnátek). Celý turnaj jsme odehráli v tomto složení: v brance Denis Rubáš,
v poli hráli Marek Slekovič, Sebastián Hanko, Marek Trnka, Pavel Hnátek, Roman
Wenzl, Jakub Šmejkal, Elisabeth Kautská,
Daniel Volfa a Michal Nosál. Jsem za děti
nesmírně rád, že se jim turnaj herně povedl
a nakonec byli i oceněni celkovým vítězstvím na turnaji. Je to nesmírně povzbuzující pocit a dobrý odrazový můstek do další
práce, protože dětská radost je to největší
ocenění v trenérském životě za odvedenou
práci. Na turnaji byl ještě oceněn i náš
brankář Denis Rubáš jako nejlepší brankář
Ve 13 utkáních jsme 9x vyhráli, 1x vyhráli na
pokutové kopy a 4x prohráli. 29 branek
jsme vstřelili a 27 jsme jich naopak inkasovali. Mrzí nás ztráta bodů ve Staré Roli a
prohra v Chodově. Cíl byl skončit do 3. místa. Jsme zatím 5., ale ztrátu na 3. místo
máme jen 2 body. Já chci vždy jak atraktivní
hru, tak body, aby byli diváci spokojení a tak
doufám, že na jaře si vše sedne a bude vše
ok a my se posuneme v tabulce o něco výše.
Dorost (KKS) – nejtěžší a nejsložitější kategorie. To platí už od nepaměti. Hráči dojíždějí do škol, mají už jiné zájmy a jiné koníčky.
Proto konečné 4. místo je pěkné. V 10 utkáních jsme 6 utkání vyhráli, 1 vyhráli na pokutové kopy a 3 prohráli. Vstřelili jsme 42
branek a jen 25 jsme inkasovali. Tady můžeme být v celku spokojení s výsledkem, ale
ne však s přístupen hráčů, jak k tréninkům
tak utkáním. Těžko pak můžeme vychovávat
nové hráče pro muže. Hráči potenciál mají,
ale bez tréninku se neposunou a těch 5
chudáků (v uvozovkách) ty v tak malém počtu nic nenatrénují. Mladší žáci spojení s FK
Loket (SOP) – tuto kategorii jsme přihlásili
po delší době a jen díky domluvě s trenérem
a rodiči. Potom po spojení s FK Loket. V této

zdroj: http://www.ipardubice.cz

turnaje, a to v sezóně nastupuje v poli jako
hráč.
Všem hráčům za oba dva turnaje musím
moc a moc poděkovat a pochválit je za výkony, výsledky a celkové vítězství na jednom turnaji. Za to, že nebyli v deseti utkáních poražení a za to, že hráli s chutí a poctivě plnili pokyny, co jsme si vždy před každým utkáním řekli. Oba turnaje nás doplnili
Denis Rubáš a Pavel Hnátek, kterým
Foto: T.děkuji.
Pittel
Dále chci velice pochválit oba hráče, narozené 2012, Matěje Rozsypala a Michala
Nosála, kteří se ani jediném turnaji neztratili a jsou velkým příslibem do budoucna pro
náš Baníček. Ostatní děti samozřejmě také,
ale ty dva jsem musel vyzdvihnout, protože
jsou o dva roky a víc mladší, než jejich spoluhráči a protihráči. Moc vám ještě jednou
děkuji.
Váš „uřvaný“ trenér Stanislav Suchý
kategorii nemáme dostatečný počet dětí, a
tak ho doplnily ročníky 2008. Tuto kategorii
hrají ročníky 2006 a 2007, a tak naše děti
všechny utkání hrály proti starším a silnějším dětem a to nakonec bylo znát, ale věřte,
že to dětem sice teď vadí, ale v následujících letech se jim tato zkušenost bude hodit. Ve 13 utkáních jsme jen 1x vyhráli a 12x
jsme odešli poražení. Skóre je také hrozivé
– 20 vstřelených branek a 193 obdržených
je k zamyšlení, ale důvody proč to tak je, už
jsem zde napsal. Proto tady děkuji především trenérovi a rodičům, že děti i nadále
podporují a pomáhají jim hlavně psychicky.
Já se snažím také, ale znáte děti - chtějí
vyhrávat, ale to vše přijde. Starší přípravka
ročník 2008 – 2009 – nejvíce trénující mládež v TJ obsadila nakonec 8. místo. Ve 13
utkáních 7x vyhráli a 6x prohráli. Vstřelili
jsme 84 branek a 80 branek jsme inkasovali. Dlouho se drželi ve špici tabulky, ale konec se jim nepovedl. Věřím, že se na jaře
výsledkově zvednou a budou i stoupat tabulkou. Ten kdo mne zná, tak ví, že já ale na
výsledky nekoukám. Jde mi hlavně o to,
aby se zlepšovali a
fotbalově šli stále
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nahoru. V této kategorii
vidím velký potenciál a
doufám, že se nepletu. Mladší přípravka ročník 2010 – 2011 – i v této kategorii
jsme trochu experimentovali a spojili dvě
kategorie. Ročníky 2010 a 2011 doplnili
naši benjamínci z ročníků 2012 a 2013.
V utkáních to šlo znát, protože mladší ročníky byly trochu v nevýhodě, ale protože všichni poctivě trénují, tak jsem je nechal všechny hrát, tak jak si zaslouží a hlavně spravedlivě jsem je střídal ve stejných intervalech.
Ve 13 utkáních jen jednou vyhráli, 1x remizovali a 11x prohráli. Vstřelili 46 branek a
115 jich obdrželi. Tyto statistiky sice vypadají ošklivě, ale je to jen tím věkovým a výškovým rozdílem. Fotbalově nás ze 13 soupeřů
přehráli jen 3 mužstva. Vím, že to pro děti
opět bude k dobru a ukazuje se to už
v kategorii Elévové, kde naši borci dominují.
Trenér Stanislav Suchý. Pro všechny mládežnické kategorie je to příprava do budoucnosti ve fotbalovém růstu. Budou fotbalově
daleko odolnější a zocelenější a vše se jim
v budoucnu vrátí. Ještě musím podotknout,
že TJ sehnalo super nabídku na oblečení

všech mládežnických mužstev a i díky rodičům, kteří k tomu přistoupili suprově, se
nám podařilo všechny krásně obléknout,
takže naší TJ, město i sami sebe děti budou
nádherně reprezentovat po celém okrese i
kraji. Děkuji všem za to. Poděkovat musím
MÚ za vše, co pro naší TJ dělají, finančně i
za vše, co k celému areálu TJ patří. Technickým za skvělou spolupráci, že vše funguje,
tak jak má. Správcům – J. Wernerovi za vše,
co pro TJ obětuje a za to jak nám připravuje
hlavní travnatou plochu, kterou nám závidí
v celém kraji. M. Kubelkovi za údržbu areálu, že se na něj ve všem mohu spolehnout.
J. Suché za uklizené, navoněné kabiny a
vzorně připravené dresy. Místním radním a
zastupitelům za podporu a věrnost TJ a celý
vybudovaný areál TJ. Řediteli školy za skvělou spolupráci mezi školou a TJ. No a samozřejmě všem sponzorům za celoroční podporu TJ nebo akce, které TJ pořádá. Bez vás
všech si fungování TJ v takovém rozsahu ani
nedovedu představit. Všichni jste uvedení
na našich stránkách TJ BU Nové Sedlo. Poděkovat musím i lidem co se o mužstva starají:

leden 2019
A muži – trenérům M. Kubelkovi a St. Suchému. Masérce E. Mannové. Kameramankám L. Suchý a B. Pešákové. Hl. pořadatelům M. Procházkovi a V. Langovi. Dorost –
trenérům D. Vargovi, j. Johnovi a St. Suchému Ml. žáci – trenérovi Romanu Maixnerovi
a pomocníkům z FK Loket. St. přípravka –
trenérovi Janu Komárkovi a pomocníkům
Zd. Rubášovi a P. Pitákovi. Ml. přípravkatrenérovi Stanislavu Suchému a pomocníkům z řad rodičů. Holkám v bufetu za příjemnou a vstřícnou obsluhu při utkáních.
Výkonnému výboru – St. Suchý, B. Rychna,
M. Hányš, A. Petřík a D. Varga. Správci Facebook stránek Robertu Satlerovi a správcovi
BU stránek Jiřímu Fatkovi.
Doufám, že
jsem na nikoho nezapomněl a pokud ano,
omlouvám se, ale je toho na mne hodně J
Předseda TJ Baník Union Nové Sedlo - Stanislav Suchý.
V Novém Roce 2019 všem přeji hlavně pevné zdraví, štěstí, lásku, spokojenost a hodně
splněných přání.

Vážení a milí spoluobčané, fanoušci klubu TJ Baník Union Nové Sedlo. Nezadržitelně se
nám blíží konec roku, a proto mi dovolte, abych Vám co nejsrdečněji moc a moc poděkoval,
za mě a za celý náš klub, za vše co jste v roce 2018 pro naši organizaci vykonali. Děkuji
celé samosprávě města Nové Sedlo, ať je to paní starostka, radní či zastupitelé města.
Město Nové Sedlo je bezpochyby naším největším partnerem TJ. Dále bych chtěl poděkovat
našim věrným sponzorům, bez Vaší pomoci, společně s městem Nové Sedlo, by nemohl
náš milovaný klub fungovat, a tudíž bychom nemohli naše město tak dobře reprezentovat a
být hodně vidět v celém Karlovarském kraji. Dále bych chtěl poděkovat našim věrným fanouškům za každou chvilku, kterou věnují našemu klubu, aby ho podpořili a povzbudili od
těch nejmenších fotbalistů až po dospělé muže. Dále patří poděkování obyvatelům města,
že o nás mluví, zajímají se o nás, ví o činnosti TJ a hodnotí náš klub kritikou či chválou, což
nám pomáhá se posouvat se dále.
Kolegům-trenérům chci poděkovat, že vždy obětují svůj volný čas, věnují ho klubu a tím dokáží s našimi svěřenci dosáhnout nejvíce fotek
na Facebooku
lepších
výkonů.
Vím, že Vaše práce je málo chválená, málo viditelná a nedoceněná, je ovšem nenahraditelná a toho si velice
Nové
Sedlo
vážím. Vedení TJ lidem
poděkuji za to, že odvedli pro TJ, co bylo v jejich silách a díky nim funguje náš klub na výbornou. Správcům hřiště a celého areálu TJ děkuji za to, že se o vše starají kvalitně a svědomitě a také proto máme areál, který nám závidí celý kraj.
Členům TJ poděkuji, že trénovali, reprezentovali náš klub a pomáhali s úpravou areálu, jak nejvíce mohli. Pevně věřím, že
v nadcházejícím roce se zase o kousíček posuneme a proto bude další rok ještě lepší, než ten právě končící. A dále si přeji, aby
se nejen všem členům TJ vyhýbaly jakékoliv zdravotní problémy a komplikace. Vám, všem výše uvedeným, ještě jednou srdečně
moc a moc děkuji.
Na závěr mi dovolte, abych všem obyvatelům Nového Sedla popřál klidné, šťastné a veselé prožití svátků vánočních a v roce
2019 Vám všem přeji hlavně pevné zdraví a také štěstí, lásku a pohodu jak v osobním, tak i sportovním životě.
S úctou Stanislav Suchý
Předseda TJ Baník Union Nové Sedlo a celé Vedení VV TJ Baník Union Nové Sedlo

Měsíční periodický tisk územního samosprávného celku - 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., Varga P.
email: redakcnirada@mestonovesedlo.cz,
Uzávěrka je vždy k 20.dni v měsíci.
Redakční rada se řídí zákonem č. 46/2000 Sb. (tiskový zákon)
Zpracování: Bc. Pittel Tomáš, tisk: Tiskárna Garmond, s.r.o. Dalovice
Vyšlo v nákladu 1000 ks. Distribuce ZDARMA.
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