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Informace z radnice
Vážení občané,
za námi půlka prázdnin a dovolených, ale členové rady města
se i o letních měsících schází a řeší požadavky, problémy a
jiné věci v jejich kompetenci a připravují materiály na zářijové
zasedání zastupitelstva města.
Mám velikou radost, neboť jsme obdrželi dotaci na stavební
úpravy budovy, kde se nachází Česká pošta, s. p. a obdrželi
jsme příspěvek Evropské unie za způsobilé výdaje v hodnotě
914 254,95Kč, dále na výstavbu nového chodníku od bývalé
správní budovy SUAS v ulici Loketská směrem do Hornické
kolonie v celkové hodnotě cca 3.7 mil. Kč, kdy dotace z MAS
Sokolovsko jsou ve výši 2,5 mil. Kč.

dáno! Vyběhat všechny potřebné „papíry“ a začít stavět. Vidím
Na účet města do příjmů byla připsána částka ve výši 3,5 mil. pracovní příležitosti pro naše občany, která tato průmyslová
Kč, které jsme obdrželi od firmy PEMATEX,s.r.o., která si zakou- zóna bude nabízet v příštích letech.
pila poslední nabízený pozemek na průmyslové zóně. A je pro- Krásné léto.
Ing. Věra Baumanová, starostka města
technických služeb včetně zaměstnanců
veřejné služby a zaměstnanců veřejně
prospěšných prací jsou snad JEJICH SLUTento článek je věnován všem, kteří ne- HOVÉ. Není tomu tak. Katastrální území
zištně a dobrovolně přispívají k lepšímu Nového Sedla je veliké a není možné
životnímu prostředí ve městě. A je Vás obsáhnout sekáním trávy najednou celou
oblast. Zůstávají plochy, kousky „čehosi“,
mnoho. Říkám díky za to!
které přijdou na řadu, až bude čas.
Nebýt Vás, kteří se starají před ploty
svých rodinných domů o ten kousek trá- Proto jsem ráda, že je více Vás těch, ktevy, o cestičku, o kousek trávy, která „není rým není lhostejné prostředí, ve kterém
Vaše“, tak naše město to pozná. Lidé společně žijeme. Ještě jednou díky Vám!
společně pečují o jím svěřené pozemky, Kterých se to týká, ti ví.
přestože patří městu.
Jménem všech zaměstnanců ZMěÚ -

Neochota jednotlivců napomoci životnímu prostředí

Jsou však tací, kteří mají úplně jiné myš- Ing. Věra Baumanová, starostka města
lení a myslí si, že zaměstnanci našich
Byla jsem velice potěšena, že i já jsem
obdržela pozvánku na tuto slavnostní chvíSlavnostní předávání vyznamenání Zlatý
li. A víte proč? Protože se mezi námi nakříž III. a II. stupně dobrovolným dárcům jdou i tací, kteří svým příkladným postokrve
jem jsou vzorem pro každého z nás. Jsou
Na konci měsíce června 2019 se uskuteč- totiž dobrovolní dárci krve a za jejich
nilo v kinosále kulturního domu v Březové „krev“ byli vyznamenáni Zlatým křížem.
slavnostní předávání cen a Zlatých křížů Jsou to pánové:
dobrovolným dárcům krve se zástupci Čes- Bedřich Reischl a Jaroslav Slavíček – Zlatý
kého červeného kříže, se starosty a
kříž III. stupně, Leoš Vítek – Zlatý kříž II.
s hejtmankou Karlovarského kraje a dalstupně.
ších významných hostů a zástupců organiJeště bych se chtěla zmínit o dvou statečzací i pojišťoven.

DÁRCI KRVE – STATEČNÍ LIDÉ

ných ženách, které jsou rovněž dobrovolnými dárci krve, a to paní Simona Stojanová a
Martina Tučková, které obdržely stříbrné
medaile prof.Dr.Janského z února 2019.
Hluboce před Vámi smekám a z celého
srdce si Vás vážím.
Ing. V. Baumanová
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Vážení občané,



Město Nové Sedlo obdrželo dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje na akci: Stavební úpravy místních komunikací v obci Nové Sedlo ve výši 228.774,-- Kč.
V měsíci srpnu 2019 budou provedeny ve všech třech katastrech obce Nové
Sedlo lokální opravy místních komunikací. Práce bude provádět firma Údržba
silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, Otovice. Celkové náklady oprav činí 633.053,85 Kč včetně DPH.



Město Nové Sedlo bohužel neobdrželo dotaci na akci Oprava a údržba místní komunikace Za potokem z Ministerstva pro
místní rozvoj. Do programu ministerstva podalo žádosti o dotaci 1317 obcí a dotaci obdrželo 293 obcí. Město Nové Sedlo
se umístilo na 420 místě v náhradních akcích. Realizace projektu v letošním roce je velmi nepravděpodobná. Předpokládáme, že dotační titul bude na podzim letošního roku opět vyhlášen a žádost o dotaci na výše uvedenou stavbu by byla
opět podána.



Dne 22. 5. 2019 schválilo zastupitelstvo města podání žádosti o úhradu nákladů spojených s realizací díla na odstranění
ekologických škod z důvodu realizace stavby Nové Sedlo – Příprava území pro výstavbu rodinných domků v lokalitě Hornická Kolonie“. V průběhu měsíce června a července byly zaslány Ministerstvu financí ČR veškeré požadované dokumenty
pro zpracování výběrového řízení na zhotovitele výše uvedené stavby. Zadavatelem výběrového řízení na tuto stavbu bude
Ministerstvo financí ČR a výběrové řízení by mělo být vyhlášeno v nejbližších měsících. Předpokládáme, že stavba by měla
být zahájena na jaře roku 2020. V Hornické Kolonii díky této stavbě budou vybudovány inženýrské sítě a komunikace pro
výstavbu rodinných domů.
Šárka Pojarová

Testovací polygon BMW na
Sokolovsku a rozvoj region
Mezi obcemi Vintířov, Dolní Nivy a Lomnice se postaví testovací polygon světoznámé společnosti BMW jak je již známo.
Jedná se o příklad aktivity založené na
nejmodernějších technologiích a určitě to
významně zasáhne celé Sokolovsko. Místo, kde se téměř 150 let těžilo uhlí se
změní na špičkové pracoviště s vysoce

Spolupráce s o.p.s. Oázou klidu Loučky

kvalifikovanými odborníky. Společnost Zdroj: www.autobible.euro.cz
BMW již vytvořila seznam úkolů, které se
musejí splnit, aby se jim zde dobře pracovalo. Starostové jednotlivých měst a obcí
včetně Mikroregionu Sokolov – východ i
MAS Sokolovska se snaží přispět
k budování nové image regionu. Ke zdravému rozvoji celého regionu patří akce,
jak místního, tak regionálního významu,
Jak se nám zde bude žít, záleží jen na
ale i společné akce jednotlivých měst a nás.
obcí.
Ing. Věra Baumanová, starostka města
klidu Loučky o.p.s. s jedním posekáním
trávy a postřikem na chodnících proti
plevelu, o které je požádala ředitelka
zařízení paní Ilona Hanzlíčková. Na oplátku paní ředitelka zakoupila zádový postřikovač 475 Comfort, který bude
k dispozici zaměstnancům města
k využití postřiku našich městských pozemků a chodníků. Vzájemná pomoc je
základním článkem pěstování mezilidských vztahů.

Touto cestou bych poděkovala všem zaměstnancům Zařízení města, kteří se
Zaměstnanci Zařízení města pomohli
podíleli na sekání a úpravě prostoru
v těchto letních měsících v areálu Oázy

v tomto areálu.
Do oázy klidu se vždy vracíme, a to
v jarních měsících každého roku v rámci
brigády spolku NOVÝ KURZ, v rámci charitativních sbírek, odpoledním čtením i
přítomností dětí prostřednictvím MŠ i ZŠ.
Ráda bych použila citát známého francouzského herce: „Nezáleží na tom, jestli
máte styl, pověst nebo peníze. Pokud
nemáte dobré srdce, nemáte žádnou
cenu.“ (Louis de Funés)
Ing. Věra Baumanová, starostka města

Svatba v měsíci červenci
V měsíci červenci jsme oddali 2 páry snoubenců:
02.07.2019 v 10.00 hod. si své ANO řekli novomanželé Marek a Veronika Pešákovi
a 13.07.2019 ve 13.00 hod. jsme oddali novomanžele Radka a Štěpánku Riedlovi.
Zatímco novomanželé Pešákovi si pro svůj slavnostní den zvolili zahradu u rodinného domu,
kde je oddal p. místostarosta Milan Pešák, druhý
pár byl oddán starostkou města Ing Věrou Baumanovou v atriu našeho úřadu, opět slavnostně vyzdobeném firmou Květiny pro radost, Nové Sedlo.
Využíváme této možnosti a přejeme novomanželům hodně lásky, štěstí a radosti na společné cestě životem.
P. Janáček
MatrikářkaFoto:
Bc. Jitka
Ježková
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Životní jubilea
Vážení čtenáři, v měsíci srpnu se dožívají významného životního jubilea tito občané Nového Sedla:
08.08.

Dobrucká Božena

09.08.

Jolana Deáková

30.08.

Margita Zadáková

Všem uvedeným jubilantům, ale také všem ostatním oslavencům přejeme jménem Městského
úřadu Nové Sedlo a jménem Sboru pro občanské záležitosti vše nejlepší, pevné zdraví, hodně štěstí,
spokojenosti a energie v osobním životě.
Pozn.: Město Nové Sedlo zveřejňuje v Novosedelských listech každý měsíc jubilanty, kteří se
v tom kterém měsíci dožili významného životního výročí a odevzdali na našem úřadu podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů. Jelikož však bohužel není možné v listech zveřejňovat úplně všechny občany, kteří slaví v daném měsíci narozeniny,
bylo již před lety stanoveno, že se budou zveřejňovat jubilanti, kteří dosáhli věkovou hranici 60,65,70,75, 80 a více (od 80 let
každoročně) let.
Matrikářka - Bc. Jitka Ježková

Informace z knihovny
knihovnice čtenářům
Vážení občané a čtenáři,
jednou měsíčně
pořádáme
od
roku 2018 dopolední setkávání s maminkami na rodičovské dovolené, které chtějí své ratolesti
pomalu zapojovat do kontaktu s jinými
dětmi a zároveň rozvíjet jednoduchým
vyráběním jejich motoriku. Během tohoto dopoledne nechybějí aktivity zaměřené na budování vztahu ke knihám. Vzhledem k tomu, že počet aktivních maminek narůstá (z důvodu rychlejší komunikace jsme si vytvořily skupinu na sociální
síti Whatsaap), rozhodly jsme se zapojit
do celosvětového projektu Bookstart
(probíhá již v Německu, Velké Británii,
Japonsku, Portugalsku, Švýcarsku, Španělsku, Irsku, na Maltě, Polsku, Srbsku,
Jižní Koreji, Thajsku, Číně, na Novém
Zélandě, Austrálii, Kolumbii i na Jamajce). V českém prostředí je tento projekt
pojmenovaný „S knížkou do života“, do

kterého se zapojují všechny typy knihoven, aby tak plnily jednu
z nejdůležitějších funkcí - zapojit aktivní
rodiče a seznamovat je společně s těmi
nejmenšími čtenáři (ve věku do 3 let) s
knihou a nepřeberným množstvím příběhů a informací v ní.
Zapojujeme se také
do celostátní služby
knihoven „Ptejte se
knihovny“ (PSK). Tato služba vznikla
vzhledem k tomu, že v knihovnách najdete pracovníky, kteří jsou specialisty na
vyhledávací služby, mají přístupy k novým databázím a pomohou vám najít
odpověď na vaše dotazy. Ptejte se knihovny je službou českých knihoven nejširší veřejnosti. Tato služba odpoví na
vaše stručné konkrétní otázky krátkým
seznamem knih, časopisů, popřípadě i
www stránek (do 5 záznamů). Dále je
službou faktografickou a bibliografickou.
Knihovny se na této činnosti mohou podílet aktivně či pasivně. Povinností aktivně zapojené knihovny je odpovědět na
dotaz do 48 hodin (2 pracovní dny) od
jeho doručení. Tuto lhůtu hlídá modul

pro správu PSK. Pasivní spočívá v její
propagaci umístěním loga služby na webové stránky knihovny - pouze tedy službu zprostředkovává. Z toho vyplývá, že
každý z vás může tuto službu využít. Naše knihovna se do PSK zapojuje pasivním způsobem. Na hlavní stránce našeho webu www.mkns.cz naleznete ikonu
„Ptejte se knihovny“. Po použití tohoto
odkazu budete přesměrováni na web
zmíněné služby a můžete podat jakýkoliv
dotaz, na který se Vám budou snažit
nalézt odpověď.
U p o z o r n ě n í
Během letních prázdnin nedojde ke změně výpůjční doby. Nebudeme rozesílat
upomínky! Knihy, které budou půjčeny
během měsíce června, budou automaticky prodlouženy do konce srpna. Tato
služba se netýká knih, které byly půjčeny
meziknihovně a knih zapůjčených před
měsícem červnem.
Vaše knihovnice
INZERCE

Nabízím pronájem garáže v Novém Sedle u bývalého kina.
Cena dohodou! Mobil: 602 428 050

Oprava střechy na MŠ Sklářské
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Kultura a život v obci
Zvonečkem to začalo, zvonečkem to také končí…..
27. 06. 2019 od 16.00 hod. se ve velké
zasedací síni Městského úřadu v Novém
Sedle konalo rozloučení s „deváťáky“
Základní
školy
v Novém
Sedle.
V letošním roce jsme se loučili se žáky,
kteří zahájili školní docházku v roce
2010. Zdá se Vám, že ten čas hrozně
letí? Nám také. Zdá se to jako chvilka,
kdy šli tito mladí lidé poprvé do školy.
Leckteří nebyli za aktovkami téměř vidět,
šli odhodlaně a nadšeně, oči jim zářily
očekáváním. Dnes jsou to téměř dospělí
lidé a ve školních lavicích prožili spoustu
nových a zajímavých zážitků. Vytvořila se
zde dobrá parta, což bylo zřetelně cítit i

z atmosféry našeho rozloučení.
Akci zahájila starostka města, Ing. Věra Baumanová,
přivítáním všech přítomných.
Následoval krátký projev
paní starostky, kterým se za
Město Nové Sedlo a SPOZ
s docházejícími žáky rozloučila, pak se přidal ředitel
Fotografie najedete na Facebooku města
školy Mgr. Josef Sekyra, pár
slov řekla také zástupkyně
ředitele Mgr. Eva Machulková a nakonec SPOZ a Město Nové Sedlo přeje ještě
Mgr. Jaroslava Cervanová. Za žáky pro- jednou všem odcházejícím žákům hodně
mluvila Eliška Kubelková. Celá akce byla štěstí a úspěchů v dalším životě a samozakončena společným zvoněním na zvo- zřejmě krásné prázdniny.
nečky – symbol zahájení a ukončení
školní docházky.
Matrikářka Bc. Jitka Ježková

Sokolovské kulturní léto 2019
V rámci spolupráce jednotlivých měst a obcí
Mikroregion Sokolov – východ připravujeme
pro Vás všechny gastronomický den v Lokti. A
bude to den 28. 9. 2019 - významný pro nás,
ale i pro Vás.
V rámci tohoto programu se uskuteční dne 28. 9. 2019
v amfiteátru v Lokti soutěž mezi jednotlivými městy, a to soutěž gastronomická. Každá obec či město připraví pro návštěvníky i porotu 50 porcí jakékoliv polévky a 50 porcí „něčeho

sladkého“ ke kafíčku. Fantazii se meze nekladou. Prezentace
proběhne od 13.00 hodin ve stánku připraveném pro město
Nové Sedlo i pro ostatní jednotlivá města. A
hraje se o hezké ceny.

Prosím Vaše nápady, případně se sami prezentovat na této akci, dejte vědět kdykoliv u
mě v kanceláři, či na telefonu 731656280.
Dáme našemu městu šanci ukázat, co naši
občané umí a že se umíme společně bavit.
Ing. Věra Baumanová, starostka města
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Upozornění občanům
Stany, stoly, židle, ubrusy či podium, které jsou v majetku města, se nebudou půjčovat na soukromé akce fyzickým osobám jak
místním, tak cizím. Chráníme si majetek města.
Děkujeme za pochopení, správa majetku
Předkolo Českého poháru MOL COOP
Dne 3.8.2019 od 17:00 hod.
TJ Baník Union Nové Sedlo - FK Baník Souš
Stadión Edgara Hopfa v Novém Sedle
Vstupné: 30,- Kč, důchodci a ženy 20,- Kč. Mládež zdarma.

BOJUJME PROTI VANDALISMU!!!
Vážení občané, rodiče, sportovci....
Prosíme o shovívavost, jelikož se někteří z nás nechovají k městskému a sportovnímu majetku tak, jak by se
mělo, nezbývá nám nic jiného, než učinit rázná a nepopulární opatření.

Do sportovního areálu v Novém Sedle se vložilo spoustu
finančních prostředků, aby se naši sportovci, a především mladí, měli jako v bavlnce. Bohužel někteří to chápou jinak a městský majetek neustále ničí, a proto musíme zakročit. Vše už řešíme s městskou policii a policií
Loket. Budou se sledovat kamerové záznamy atd. Nechápu, proč někteří jedinci nedodržují striktní zákazy.
Neustále ničí hlavní travnatou plochu, na kterou je kromě tréninkových jednotek a utkání striktní ZÁKAZ VSTUPU!
Dále se opět ničí tribuna (sedačky), na tribuně
se kouří a popíjí alkohol, ačkoliv je to v provozním řádu výslovně zakázáno. Bohužel se to
týká převážně nazletilých…
Jestliže uvidíme, že někdo bude na opravené travnaté
ploše, budeme volat policii a areál bude prozatím UZAVŘEN.
Je nám líto maminek s dětmi, ale bohužel jiné řešení,
jak se zbavit vandalů, prozatím není.
Tímto Vás všechny prosíme o trpělivost a shovívavost.
Doufám, že vandaly a škodiče brzy odhalíme a potrestáme a vše pak opět bude fungovat, jak má. Děkuji.
Předseda TJ BU Nové Sedlo pan Stanislav Suchý
Dne 15.8. 2019 od 15:00 hod. na Městském úřadě Nové Sedlo v zasedací místnosti pořádá
SPOLEK NOVÝ KURZ pro děti INTERAKTIVNÍ DÍLNU (malování dárkových předmětů…)
Přihlášky na mobilu 734 755 357 - u paní Odehnalové či osobně na Městském úřadě Nové Sedlo, kancelář č. 3

Sport

Fotbalový podzim 2019 –
TJ BU Nové Sedlo
Fotbalový podzim a tím zahájení nové
fotbalové sezóny 2019/2020 se blíží.
Vstoupíme do ní se 4 mužstvy a to dospělé kategorii A muži pod vedením Petra Zindla a Milana Kubelky budou hrát
krajský přebor a hlavně se budou snažit
obhájit loňské 2 místo. Co jsem se
dozvěděl od trenérů tak se chtějí soutěž
zkusit vyhrát. V mládežnické kategorii
máme 3 mužstva. Mladší žáky co budou

hrát sokolovský okresní přebor. Starší
přípravka zkusí štěstí v krajské soutěži
kar. Kraje a mladší přípravka bude hrát
sokolovský okrasní přebor. Trenéři jsou
také jasní a to ml. přípravku povedou
Stanislav Suchý a Michal Nosál. St. přípravku povede Jan Komárek a mladší
žáky Daniel Varga. Je tu možnost, že si
trenéři kategorie ještě přehodí, ale to se
ještě bude řešit. Pomocníci by měli být
Pavel Piták a Jiří John. Dorostence jsme
letos do soutěže ne přihlásily, ale deset
hráčů bude trénovat a hrát v nedalekém
Královském Poříčí. Doufám, že se všem

mužstvům bude dařit a
že se hráčům a dětem
budou vyhýbat nemoce
a zranění.

Co chci podotknout tak
podzim odstartujeme
3. Srpna doma a to utkáním opět pro
nás velmi atraktivním a to předkolo MOL
COPU (to je oficiální název Českého poháru dospělých, který obhajuje SK Slavia
Praha). Soupeřem nám bude účastník
divize B FK Baník SOUŠ. Utkání začíná
v 17 hodin v Novém Sedle.
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26. ročník Turnaje Domorodců 2019 –
11. Ročník memoriál Jaroslava Kloudy
Turnaj začal slavnostním zahájením
v 9:10hod., v novosedelském areálu Edgara
Hopfa a v 9:30 hod. už naplno začali tuhé
boje o vítěze 26. ročníku tradičního a velice
prestižního Turnaje Domorodců. Prestižního
z toho důvodu, že o turnaj má zájem stále
více týmu z okolí, kdy my ovšem stále zachováváme stejný ráz, a tj. „domorodost“,
tedy že každý hráč na turnaji musí mít nějakou vazbu na Nové Sedlo. Letos se účastnilo jen 8mužstev, ale i tak to na kvalitě turnaje neubralo. Jsem nesmírně rád, že vše
od začátku fungovalo tak, jak jsme si naplánovali a hlavně přáli. Přálo nám počasí i
když na krátko dvakrát sprchlo vše fungovalo jak mělo. Hrací doba utkání ve skupinách
byla 1 x 15 minut. Ve vyřazovacích bojích se
už hrálo 2 x 10 minut. Naposledy se do
balónu koplo těsně před 16 hodinou, kdy
byl odtajněn vítěz turnaje. Následoval kompletní úklid hrací plochy a přemístění se do
místního sálu restaurace Meteor, kde proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků a vítěze
turnaje. Velice mě těší, že se po celý den
každému z hráčů vyhnula vážná zranění a
celý turnaj proběhl klidně a v přátelské atmosféře. Ve všech utkáních byli rozhodčími
laici. V rozhodujících utkáních už se své
práce ujali zkušení kluci, kteří dříve hrály
futsalovou ligu a i díky nim vše proběhlo bez
hádek a velkých chyb. Za toto všem moc
děkuji.
Za všechny bych chtěl moc poděkovat všem
sponzorům, co mi na turnaj přispěli, bez
kterých by se tento turnaj také těžko uskutečňoval. Sponzoři: Jindřich Fischbach –
N.Sedlo, J. Charvát ml. – Loučky, Beňuš
Jaroslav – Loket, rodina Wernerů – N.Sedlo,
Lakatoš Eduard- Loučky, Manželé J. a S.
Suchý, David Altman - Vintířov, , Valdemar
Lang – N.Sedlo, Auto Doprava- M. Demeter Loučky, Josef Dudek – N.Sedlo, M. Pikrt Sokolov, MU N.Sedlo Grantový dar. , Dan
Dědič – Svatava, Soukromý stomatolog

srpen 2019

MUDr. Miroslav Černý – N.Sedlo,

O 3. místo:

Dále patří pochvala Valdemaru Langovi, za
pomoc, za foto dokumentaci a vše okolo
turnaje - děkuji. Holkám Monice, Jarmilce a
Renatce, které se staraly o naše občerstvení a za příjemnou a perfektní obsluhu
v bufetu. Dále děkuji pracovníkům restaurace Meteor za rychlou a příjemnou obsluhu
po celý večer při oceňování vítězů. A
v neposlední řadě děkuji městu Nové Sedlo
za propůjčení stanu, stolů a lavic, a také
manželům Bálintovím, za připravený sál.

pokutové kopy - Joga Boníto – Spanilá Jízda
0:3
Finále:
Chalupáři – N.S.Devils 2:0.
Celkové Pořadí:, 8. místo Sedláci, 7. místo
Fifa, 6. místo Stará Garda, 5. místo Navyměknem, 4. místo Joga Boníto, 3. místo
Spanilá Jízda , 2. místo N. S. Devils a 1.
místo Chalupáři.

Ještě chci poděkovat Mirkovi Černému za Nejlepší hráč turnaje – Bedřich Rychna mlarychlou pomoc a zašití hlavy Davidovi Hol- dší ( Chalupáři )
manovi.
Nejlepší brankář turnaje – David Patera
Dále chci dodat, že už teď se nesmírně tě- ( Nevyměknem )
ším na příští ročník, sice musím sehnat nový Allstars turneje – Miroslav Liška (N. S. Develký putovní pohár, protože mužstvu Chalu- vils),Jakub Paták (Fifa), Jan Macák
páři se podařilo třikrát v řadě turnaj vyhrát a (Chalupáři), Miroslav Rubáš mladší ( Joga
tím pádem měli možnost si ponechat putov- Bonito) a Marek Hůlka(Spanilá Jízda).
ní pohár na vždy a svou šanci využili a pohár
Individuální ocenění :
si odnesli do svého vlastnictví.
Na úplný závěr dodám, že absolutně největ- Nejhezčí gól turnaje: Emil Gvizd ( Spanilá
ší aplaus obdržel a zároveň si ho moc a moc Jízda)
zaslouží můj, náš kamarád a fanoušek Se- Prase Turnaje: nejvíce faulující hráč turnaje
delského fotbalu a našeho Baníčku – Míla
– Jakub Vítek ( Joga Boníto)
Saxa, kterému jsme předali kasičku do které se vybíralo dobrovolná finanční hotovost Ubulenec turnaje: nejvíc brečící hráč Daniel
na cokoli co tento skromný kluk potřebuje, Petřík (Nevyměknem)
doufám udělali nesmírnou radost.
Smolař turnaje: po zranění hlavy David HolJeště jednou všem děkuji, i těm, které jsem
konkrétně nejmenoval, nesmírně si vážím
Vaší pomoci při organizaci tohoto velice
oblíbeného turnaje! To je vše, takže příští
rok na Turnaji Domorodců, již 26. ročníku,
ahoj a na shledanou.

man (N. S. Devils)

S pozdravem předseda TJ BU Nové Sedlo,
Stanislav Suchý
Výsledkový souhrn:

Kliďas Turnaje: Jiří John ( Stará garda )

Semifinále:
Joga Boníto – N. S. Devils 0:1 a Sp. Jízda–
Chalupáři 0:2

Anděl turnaje: opět nezaváhal ani sekundu
a hned odběhl do ordinace a zašil roztrženou hlavu Davidu Holmanovi Miroslav Černý
(Chalupáři)
Šampónek turnaje: nejhezčí klička, ale ani
on sám neví jak jí provedl – Jiří Fatka ( N. S.
Devils)
Tričko: 2 nejvíc zkrvavený hráč turnaje vlastní vinou Patrik Šebl (N. S. Devils)

Stanislav Suchý
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