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Zdarma

Úvodní slovo starosty

Vážení občané,
ve velmi krátkém čase držíte ve
svých rukách další vydání Novosedelských listů. Od března letošního
roku již budete dostávat svůj výtisk
na začátku měsíce pravidelně. Je
nutné podávat Vám informace včas,
nicméně první vydání mělo zpoždění z důvodu vytváření celkové podoby měsíčníku.
Dovolím si v tomto vydání našeho
měsíčníku uvést pár postřehů a podělím se s Vámi o důležité informace
ovlivňující chod našeho města.
V nově zrekonstruované obřadní

síni se uskutečnil první svatební
obřad. Bylo mi velkým potěšením
snoubence oddat a i touto cestou si
znovu dovolím popřát novomanželům hodně štěstí.
V poměrně krátkém čase jsem
měl možnost jednat několikrát
s vedením Karlovarského kraje a to
zvláště s hejtmanem Paedr. Josefem
Novotným a s náměstkem hejtmana
panem Miloslavem Čermákem, který mne navštívil i na našem městském úřadu v Novém Sedle. Nechci
v tuto chvíli předbíhat událostem,
ale věřím , že do této doby váznou-

cí spolupráce mezi naším městem
a krajským úřadem byla změněna
radikálním způsobem a to rozhodně
k lepšímu. Dohodli jsme se na větší
a těsnější spolupráci, a to zvláště
v oblasti sociálních služeb. Uvidíme,
jak rychle se nám společnými silami
bude dařit realizovat potřebné změny, a to nejen právě v tolik opomíjené oblasti sociálních služeb.Velkou
pozornost budeme společně věnovat
i veřejné službě. V brzké době dojde
opět k setkání u nás ve městě.
Karlovarský kraj bude s naším městem spolupracovat i na financování
nového územního plánu města.
S přípravou nového územního plánu jsme již začali a je nutno podotknout, že územní plán je stěžejním
materiálem pro rozvoj města. Proto
jeho tvorbě budeme věnovat patřičnou pozornost.
Dovolím si poděkovat, jistě nejen
svým jménem, za skvělou organizaci městského plesu a pomoc při
organizaci programu i výzdoby
městského sálu. Městský ples je významnou společenskou akcí a díky
skvělé práci celého realizačního
týmu si dovolím říci, že se městský

ples tento rok velmi povedl. Děkuji
tedy moderátorce večera paní Jandákové, za realizaci výzdoby paní
Mannové a paní Bálintové, dále
zvláštní poděkování patří paní Petrusové i paní Papežové za celkovou
organizaci a obrovské úsilí vynaložené při přípravě celé této kulturní
akce. Samozřejmostí je i veliké poděkování starostlivým spolupracovníkům, kterými byl pan Pittel a slečna
Šourová. Ještě jednou děkuji všem
sponzorům za poskytnuté příspěvky
a dary do tomboly. Věřím, že nás
čeká ještě hodně dalších povedených kulturních událostí.
V příštím vydání Novosedelských
listů se pokusím informovat širší veřejnost o problematice přidělování
městských bytů. Vidím, že o této záležitosti kolují velmi zkreslené informace. Někteří občané nemají přesné
povědomí o celkové problematice
městského bytového fondu.
Uvítám jakékoliv konstruktivní
náměty Vás spoluobčanů na zlepšení života ve městě. Nebojte se nás
navštívit.
Děkuji Bc. Martin Loukota

Zprávy o činnosti rady města Nové Sedlo Jednání zastupitelstva města
Rada města se sešla v měsíci únoru
2x, a to dne 1. 2. 2012 a 15. 2. 2012.
Na 2. jednání rady města byly projednávány tyto body – zhodnocení
kulturních akcí za II. pololetí 2011,
plán kulturních akcí na rok 2012,
činnost SPOZ za rok 2012 a v bodě
různé – prodej pozemků, smlouvy
o zřízení věcného břemene, posouzení cenových nabídek, technický
dozor, záměr pronájmů nájemních
bytů, vyřazení majetku z evidence,
vyhrazené parkovací místo, pronájem nebytového prostoru a další. Na
3. jednání rady města se projednáva-

ly tyto body – vyhodnocení činnosti
výkonu přenesené působnosti zajišťované MěÚ za rok 2011, zajištění
požární ochrany ve městě pro rok
2012 a v bodě různé – prodloužení
nájemní smlouvy, přepis nájemní
smlouvy, schválení technického dozoru, podání žádostí o dotaci, schválení komise pro otevírání obálek
a pro posouzení a hodnocení
nabídek, zpracování projektové
dokumentace, výpověď nájemní
smlouvy, odpis promlčených a nevymahatelných pohledávek, pronájem
nájemních bytů a další.

II. řádné zasedání Zastupitelstva
města Nové Sedlo se bude konat dne
4. dubna 2012 od 15.00 hodin ve velké
zasedací síni Městského úřadu v Novém Sedle a budete včas informováni.

Usnesení z jednání se zveřejňuje na
úřední desce a na stránkách města.

Novosedelská
bytová informuje

Zápis do
mateřské školy

Vítání
občánků

TJ BU
Nové Sedlo
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Novosedelská bytová informuje

Vážení občané,
chceme Vás prostřednictvím novosedelského zpravodaje informovat
o dění v naší společnosti. Počátkem
ledna zaměstnanci novosedelské
bytové fyzicky provedli objektové vyúčtování. Podklady pro rozúčtování

za rok 2011 jsme dále předali firmě
ISTA. Pohledávky, které někteří
občané neuhradili do fondu oprav,
byly předány právní kanceláři k vymáhání.
Rozšířili jsme působnost, kdy od
1. 1. 2012 oficiálně provádíme technickou zprávu řetězce Makro, tudíž
jsme dle požadavků odběratele přijali osm zaměstnanců na technickoprovozní činnost.
Vzhledem k tomu, že silné mrazy
poškodily vodovodní přípojku pro
Makro Karlovy Vary, včasným zásahem našich zaměstnanců byla nut-

ná krátkodobá odstávka pro opravu
a ke škodám nedošlo. Rychlým odstraněním poruchy nemusel být provoz velkoobchodu Makro přerušen.
Silné mrazy také zapříčinily poškození registru v prádelně panelového
domu v Sadové ulici č.p. 500, v době
pracovního volna. Opravu provedla
naše pohotovostní jednotka, jejímž
okamžitým zásahem nedošlo ke
škodám na majetku. Po dobu nezbytně nutné opravy bylo za potřebí
odstavit rozvod tepla do domu.
Náš teplárenský provoz prodělal
ve velmi silných mrazech zátěžové

zkoušky, které dopadly velmi dobře.
Občané podle ohlasu byli s dodávkou tepla spokojeni, což je našim
úkolem a službou.
Dobrou zprávou pro odběratele tepla z našeho teplárenského provozu
je zachování ceny tepla z roku 2010,
tudíž nedojde k navýšení ceny oproti
jiným odběrným místům na okrese.
Snahou naší společnosti je spokojenost Vás občanů se službami, které
považujeme za prioritní.
Tomáš Trávník
ředitel společnosti

Křížovka a soutěž
1) Na Velikonoce se maluji?
2) Symbol Velikonoc.
3) Českou tradicí je hodování a …?
4) Malované vajíčko.
5) Symbol křesťanství.
6) Bílá … (den)
7) K
 řesťanský svátek slavený 50 dní po Velikonocích.
8) Svátky jara.
9) Zelený … (den)
10) Velikonoce se slaví buď v březnu, nebo v … ?
11) Roztomilé velikonoční zvířátko.
12) Pondělí je …?
13) Hody, hody, doprovody. Co to je?
14) Šedivé … (den)
15) Kdo zradil Ježíše?
16) P átek před Velikonocemi se nazývá?

VTÍPEK
„Pane,” zvolal radostně sluha, „jaro je tady!” „No dobře, Jean,” povzdechl si starý lord. „Řekněte mu, že hned přijdu.”

novinky ze školních lavic
Zápis do 1. třídy
V úterý 31. ledna proběhl na škole zápis budoucích žáků 1. třídy. Své znalosti předvedlo přítomným paním učitelkám celkem 23 dětí. Za své dovednosti byly
děti odměněny drobnými dárečky, které pro ně vyrobili žáci 5. A a obou oddělení školní družiny.
Výsledky žáků za 1. pololetí ŠR
V úterý 31. ledna rovněž skončilo 1. pololetí školního roku 2011/2012. Z celkového počtu 187 žáků rovných 100 žáků prospělo s vyznamenáním, 7 žáků
neprospělo a 6 žáků obdrželo sníženou známku z chování.
Soutěže - konverzace v Nj
Dne 9. 2. proběhlo v Sokolově okresní kolo konverzace v Nj kategorie 1. A. Naši školu reprezentovali žáci 7. A. Velice pěkného výsledku dosáhl Filip Smolek, který obsadil 3. místo. Druhá soutěžící Silvia Šuchová se mezi prvními třemi neumístila. Oběma soutěžícím děkujeme za reprezentaci školy
a Filipovi k umístění gratulujeme.
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

MĚSTSKÁ POLICIE V MŠ
Tradicí v naší mateřské škole se stalo setkávání s příslušníky MĚSTSKÉ
POLICIE v Novém Sedle.
Dne 2. 2. 2012 přišli strážníci Roman
Tvarůžek a Viktor Pavlík besedovat
s dětmi předškolní třídy. Tentokrát
byla hlavním tématem bezpečnost
silničního provozu. Děti si prakticky předvedly situace při přecházení
vozovky, zopakovaly si nejznámější
dopravní značky a dostaly dárky
s bezpečnostní tématikou (omalovánky a obrázky).
Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

DIVADLO V MŠ
Dne 6. 2. 2012 k nám přijeli herci
z karlovarského divadla ,,Z BEDNY“. Zahráli pohádku ,,Kočka Agáta
a sníh“. Příběh byl zaměřen na zimní tématiku a ekologii. Vystoupení
se dětem líbilo, zvláště proto, že se
mohly aktivně zapojit.
kolektiv mateřské školy
OMLOVÁME SE ZA CHYBU U ČLÁNKU V MINULÉM ČÍSLE A OTISKÁVAME ZDE JEHO PLNÉ ZNĚNÍ
Bezpečnost při pobytu venku.
S projektem BESIPU a PČR „ Jsme
vidět“ navštívili 20. 1. 2012 naši
mateřskou školu. za BESIP p. Václav
Brož a za PČR nprap. Mgr. Kateřina
Bőhmová – mluvčí PČR v Sokolově.
Tento projekt je zaměřen na zvýšení bezpečnosti dětí mateřských škol
v rámci silničního provozu.

Paní policistka besedovala s dětmi
o práci policie a zaměřila se hlavně
na dopravní výchovu. Od pana Brože obdrželo každé dítě i učitelky reflexní vestu, kterou si mohly ihned
vyzkoušet.
Reflexní vesty děti chrání nejen tím,
že zvýší jejich viditelnost, ale zároveň jsou dobrým nástrojem, který

jim připomíná, že silnice není hřiště
a že se v jejím okolí mají pohybovat
s maximální ostražitostí a dodržovat
určitá pravidla. Během celého dopoledne panovala dobrá nálada - děti si
připravily pro návštěvu veršované
hádanky na téma „Záchranářská
vozidla“ a předaly jim namalované
výkresy s dopravní tématikou. Chtěli

bychom oběma poděkovat za čas,
který nám věnovali i za dobré rady.
Poděkování patří také těm, kteří projekt vymysleli a podpořili.

Kolektiv mateřské školy
Sklářská
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Zápis do naší mateřské školy
Zápis do naší mateřské školy proběhne ve dnech 16. 4. 2012 a 23. 4. 2012 od 9:00 - 15:00 hodin v MŠ, Sklářská 510
v kanceláři ředitelky.
Podmínky přijetí:
•
Řádně vyplněná žádost o přijetí.
•
Potvrzení evidenčního listu s razítkem od lékaře.
•
Odevzdání vyplněné žádosti a evidenčního listu do 30. 4. 2012.
Kritéria pro přijetí dítěte k docházce do MŠ:
S účinností od 1. 4. 2012 ředitelka školy určila kritéria, podle kterých budou k docházce do mateřské školy v Novém Sedle, Sklářská 510, zřizované obcí Nové
Sedlo přednostně umísťovány děti k pravidelné docházce:
1)
2)
3)
4)

Děti 1 rok před začátkem povinné školní docházky.
Děti, které budou přihlášené v rámci přijímacího řízení.
Děti, jejichž rodiče mají trvalé bydliště v obci Nové Sedlo.
Děti zaměstnaných rodičů.

Doplňující kritéria pro rozhodování o přijetí dětí ve věku tří let:
1)
2)
3)

Opakované žádosti, tj. děti neumístěné v minulém školním roce.
Děti z vícečetných rodin (3 a více dětí).
Sourozenci (pokud se najednou hlásí 2 a více dětí z jedné rodiny).
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Sbor pro obČanskÉ záleŽitosti blahopŘeje
Vítání občánků
Po delší odmlce 23. 1. 2012 proběhla v zrekonstruované zasedací síni MěÚ malá slavnost – Vítání občánků. Předsedkyně SPOZ Krista Kulhanová přivítala
nové občánky našeho města. Byli to:

Tomáš Brkal
Kateřina Hrašová
Diana Květová
Jaroslav Nečina
Andrea a Michaela Krejčovi
Iveta Hanková
Jana Šugárová
Po slavnostním aktu se rodiče dětí zapsali do kroniky a děti obdržely od SPOZ malou pozornost. Pro zpestření měla MŠ připravené krátké kulturní pásmo.
Je škoda, že se z původně 17 pozvaných dětí slavnostního přivítání zúčastnilo pouze 8 dětí.

Jubilanti
Při příležitosti Vašeho životního jubilea Vám do dalších let pevné zdraví a dobrou pohodu přeje
Městský úřad Nové Sedlo a Sbor pro občanské záležitosti.
60 let
Strnadelová Ursula
Sewald Roland
Kurfürstová Věra
Lázoková Eva

76 let
Adámková Marie
Vajner Vladislav
Jacková Anna
Slepička František

65 let
Weschta Willibald
Bohunovská Mária

77 let
Kovács Josef

80 let
Kalužíková Ludmila
Pinďák Ondřej
84 let
Filkohazyová Helena
85 let
Doubková Waltraude

79 let
Kalužík Josef

70 let
Sienková Rozálie
Informace pro oslavence

Žádáme všechny občany - oslavence, kteří nechtějí být zveřejněni ve zpravodaji, aby nám zavolali na telefonní číslo: 352 358 106 (Klára Hányšová, podatelna).
Mockrát děkujeme!
Klára Hányšová, podatelna
Oznamujeme všem přátelům a známým, že nás opustila naše drahá maminka a babička

pani Marianne Štěpánková.
Poslední rozloučení se bude konat v místním kostele dne 17. 3. 2012 v 15 hodin.
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Kulturní dění v našem městě
Milí spoluobčané,
stejně jako v loňském roce, tak i letos 18. 2. 2012 se konal velmi úspěšný 11. reprezentační ples města.
I přesto, že některé hosty na poslední chvíli skolila nemoc, byla účast na
plese velmi hojná. Milé bylo přivítání žen, které pan starosta Bc. Martin
Loukota obdaroval kytičkou růže,
hosté se při příchodu mohli sami
obsloužit skleničkou červeného
nebo bílého vína dle jejich vlastního
výběru. Taneční vystoupení a doprovodný program byly příjemné.
Nedostatek vidím v tom, že hudební

kapela mohla hrát o trochu déle,
protože sál byl ještě plný tancechtivých návštěvníků. Hodně smutným
příběhem tohoto večera bylo ničení
a demolování majetku účastníků
plesu neznámým vandalem!!!!!!!
Letošní ples byl premiérou pro nového starostu pana Bc. Martina Loukotu a pro mne. Věřím, že se ples líbil,
že jste byli spokojeni s naší organizací a že příští rok se opět sejdeme na
tanečním parketu v Meteoru.

Dětský maškarní bál a maškarní ples pro dospělé…
Tak se nám sešel rok s rokem a opět
nastal čas maškar. I v našem městě
zaplnili Městský dům Meteor Indiáni, Šmoulové, či princezny. Nově
byli k vidění například Ufoni, břišní
tanečnice i upíři. Všichni, v maskách
i bez nich, zaplnili parket, tančili,
soutěžili a skvěle se bavili. O hudbu,
soutěže a bezva zábavu se postaral Tomáš Pittel společně s Eliškou
Šourovou a za to jim patří velký dík.
Když se malí tanečníci dostatečně

vyřádili, došlo na vyhlášení nejhezčích masek. Věřte, že vybrat nejlepší
masku, nebylo v žádném případě
jednoduché. Přesto se porota s nelehkým úkolem statečně vyrovnala
a vybrala 10 nejhezčích masek,
které ocenila sladkými dortíky. Ale
ani ostatní neodcházeli s prázdnou.
Eliška s Tomášem, za pomoci Petra
Mysíka, rozdala dětem spoustu sladkostí. Rozdány byly sušenky, čokolády, lízátka i bonbony a nadešel čas
loučení. I když se dětem z parketu
nechtělo, zářila z jejich tváří spoko-

S pozdravem
Mgr. Bc. Bohumila Bůžková
jenost a nadšení.
Následující den malé tanečníky
v maskách na parketě vystřídali
maskovaní dospěláci. I pro ně byla
připravena soutěž o nejlepší masku
a také dobrá hudba, o kterou se postaral René Šebl. Nápady dospělých, tak
jako každý rok, neznaly mezí a tak
se do souboje o první místa zapojily
masky v podobě lahví piva Staropramen, skupina lidožroutek, tanečně
nadané uklízečky, Pat a Mat, dědeček Hříbeček, baba jaga, mafiáni
a spousta dalších.

Letošní dětský maškarní bál
i maškarní pro dospělé pořádala TJ
BANÍK UNION Nové Sedlo ve spolupráci s Městem Nové Sedlo, TOP 09
a ČSSD. Všem patří poděkování, stejně jako vedoucímu restaurace Meteor panu Martinu Pikrtovi.
Fotografie z obou akcí najdete na internetové adrese: http://obcane-noveho-sedla.rajce.idnes.cz/, nebo na
Facebooku – Občané Nového Sedla.

Ivana Papežová
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Z mrazu do rovníkového ráje
Zúčastnila jsem se dne 6. 2. 2012 povídání o cestování po Srí Lance, které pořádalo občanské sdružení Nový
kurz v budově městského úřadu
v Novém Sedle.
Příjemné povídání tajemnice Ing.
Věry Baumanové bylo zpestřeno výstavou fotografií z její cesty
a autentickými předměty, které si ze
slunečního ostrova přivezla. Nescházelo ani vystavené exotické koření,

NOVOSEDELSKÉ LISTY
ovoce, čaje, výrobky místních řezbářů a oblečení, které jsou vývozním
artiklem tamních obyvatel. Vůně
čaje a koření umocnilo můj pocit,
že se skutečně nacházím na tomto
krásném ostrově. Povídání bylo provázeno fotografiemi na interaktivní
tabuli, což harmonicky splývalo
v zajímavou přednášku. Ani jsem
si neuvědomila, že trvala celé dvě
hodiny. Komorní prostředí a pohoštění večera v podobě chutné kávy a
koláčků bylo jen třešinkou na dortu.
Na tuto přednášku jsem přišla, přestože se mi moc ven ve 20-ti stupňovém mrazu nechtělo, ale vrátila
jsem se plná dojmů. Jak ze samotné přednášky, která byla podána
příjemnou formou neučesanou
frázemi zkušených cestovatelů, tak
vysoká úroveň i připravený interiér,
který měl navodit atmosféru přednášeného tématu.
Určitě to není jen můj názor, ale

i dalších hostů tohoto večera, a že
jich mohlo být kolem čtyřiceti. Už
to, že jsem do mrazu nevyrazila
sama, je důkazem toho, že i v tak
malém městě je kam vyrazit za kvalitní kulturou.

březen 2012

Již teď vím, že za povídáním o cestování s Ing. Baumanovou se budu
vracet. Děkuji za příjemně strávený večer.
Bára Liznerová, host večera

Planované kulturní akce

Setkání seniorů
pátek, 16. březen
hraje: Zlatá 5
Místo: Městský dům Meteor
Jazzové jaro 2012
pátek, 30. březen
Místo: Městský dům Meteor

„VELIKONOČNÍ OLDIES“
pátek, 6. duben
Místo: Městský dům Meteor
Pálení čarodějnic
pondělí, 30. duben
Místo: Víceúčelový sportovní areál hřiště

Čtenáři dětského oddělení vyráběli dárky k Sv. Valentýnu, aby svými
přáníčky potěšili ty, kteří jsou jim k srdci nejbližší.

JAZZOVÉ JARO 2012
Dne 30. 3. 2012 od 19.00 do 22.00 hodin na sále kulturního domu Meteor proběhne další ročník „Jazzového jara“, kam jste srdečně zváni. Plakáty na tuto
akci budou vyvěšeny na vývěsních místech a na internetových stránkách města po obdržení informací od výboru Jazzového jara.
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Soustředění TJ BU Nové Sedlo - Skalná 1.2. – 5.2.2012

Po loňské pauze, kdy fotbalové soustředění absolvovalo pouze družstvo
přípravky pod vedením J. Dudiho na
Hracholuskách, jsme letos chtěli vyjet na soustředění s A mužstvem společně s několika hráči dorostu, kteří
si to svojí tréninkovou morálkou
a pílí zasloužili. Předem bylo také
rozhodnuto, že se všichni účastníci
soustředění budou částečně finančně podílet.
Po dlouhém hledání i za pomoci
internetu jsme našli hotel Vildštejn
ve Skalné. V ceně ubytování jsme
měli snídani formou švédských stolů přímo v hotelu Vildštejn, obědy
a večeře v nedaleké „Hospůdce na
chaloupce“, která patří majiteli hotelu a k dispozici po celý den hotelovou posilovnu s posilovacími stroji
a rotopedy, saunu, masážní sprchu
a velkou vířivku…
Soustředění se zúčastnilo 26 osob,
z toho 16 hráčů A mužstva, 5 hráčů
dorostu a 5 členů realizačního týmu
ve složení Stanislav Suchý (trenér),
Milan Kubelka st. (trenér brankářů), Bedřich Rychna st. (hospodář),
Marcel Procházka (jednatel) a Antonín Petřík (člen VV TJ). Celé soustředění bylo předem pečlivě naplánováno „minutu po minutě“.
Každý den měl začít v 7:15 hod.
několikakilometrovým výběhem.
Bohužel ranní třeskuté mrazy, které dosahovaly až -20°C, ohrožovaly
zdraví hráčů, a proto se operativně
rozhodlo, že na hotelu na chodbě
proběhne pouze rozcvička, která

bude proložená posilováním v posilovně a protažením na rotopedech.
Při předcvičování ostatním hráčům
projevil nevšední nadání a známky
„komedianství“ zvláště Lukáš Macák, který svými hláškami a tanečními kreacemi při každé rozcvičce
své spoluhráče i členy realizačního
týmu neskonale bavil. Po rozcvičce
a ranní hygieně jsme měli snídaně
na hotelu formou švédských stolů. Po snídani a malém odpočinku
jsme měli ve čtvrtek a pátek v dopoledních hodinách zamluvenou
nedalekou sportovní halu. Zde jsme
měli tréninkové jednotky, které byly
zaměřené na rozvoj rychlosti, vytrvalosti, obratnosti a síly. Obzvláště
kruhové tréninky, které byly proloženy sprinty, překážkami a různými
cviky na obratnost byly až „k smrti“
vysilující… „Staří“ by mohli vyprávět! Na závěr jsme si také „čuchli“
k fotbalu a zahráli si krátce i náš
milovaný fotbálek. Obědy jsme po

dopoledních trénincích měli zajištěny v Hospůdce na chaloupce. Nutno
dodat, že tak výtečnou kuchyni jsme
asi nikdo z nás na žádném soustředění ještě nezažil!
Odpolední tréninkové jednotky jsme
absolvovali na hřišti TJ Skalná. Na
zmrzlé trávě hráči za pozorného
dohledu trenéra prováděli různá
cvičení s míčem, posilovací cvičení
a hlavně běhali různě dlouhé běžecké okruhy, se kterými se všichni
statečně rvali s myšlenkou „těžko na
cvičišti, lehce na bojišti“. V krátkých
přestávkách všichni uvítali vroucí
čaj, který vždy připravovali členové
realizačního týmu do várnice.
Po tréninku každému přišla vhod
hotelová rehabilitační linka. Ti, kdo
mají rádi saunu, ohřáli svá tréninkem znavená a mrazem prokřehlá
těla v sauně pro cca 8 osob. Další
se postupně prostřídávali ve velké
vířivce a masážní sprše. Vrcholem
soustředění měl být prestižní zápas mezi „mladými“ a „starými“.
Hrálo se 2x30 minut na šíři hřiště
na branky 5x2m. Zápas se hrál za
krásného a mrazivého počasí (cca
-10°C). Po velkých šancích na obou
stranách se ujali vedení „mladí“
z přehlédnutého postavení mimo
hru. Ovšem „staří“ poté využili své
zkušenosti, schopnosti i sebevědomí
a nadšeně hrající „mladé“ v pohodě
porazili 3:1. Ale upřímně, o výsledek
opravdu nešlo! I tento zápas, plný
přátelského hecování a povzbuzování, přispěl k utužení kolektivu a zá-

věrečný hon hráčů na trenéra a jeho
„vyválení ve sněhu“ na závěr soustředění byla krásná třešnička na závěr. Večerní zhodnocení soustředění
trenérem Slávkem Suchým po opět
výtečné večeři (pečené koleno) bylo
zlatým hřebem a vyvrcholením soustředění. Nejvíce nás i celou hospodu
pobavil pěvecký výstup prohravšího
mužstva „mladých“, kteří museli veřejně zazpívat pro pobavení vítězného mužstva „starých“ píseň „Skákal
pes přes oves“…
Co říci na závěr? Především si myslím, že toto soustředění 100% splnilo
svůj účel. Tento kolektiv vidím jako
jeden z nejperspektivnějších za celou dobu mého působení v TJ. Toto
všechno by se mělo projevit v jarních bojích krajských soutěží, ať už
je to krajský přebor mužů nebo krajská soutěž dorostu. Věřím, že naší TJ
a celé město Nové Sedlo budou naše
mužstva dobře reprezentovat.
Na úplný závěr bych chtěl poděkovat
všem, kteří se na přípravách soustředění i následné realizaci podíleli.
Zejména trenérovi a předsedovi TJ
v jedné osobě Slávkovi Suchému za
výbornou přípravu náplní všech tréninkových jednotek a jednateli Marcelu Procházkovi, který toto krásné
místo pro nás objevil a po několika
návštěvách Skalné i domluvil pro
nás podmínky v přijatelných finančních mezích.
Za celý realizační tým
Bedřich Rychna st.

vydává
Město Nové Sedlo, Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo, www.mestonovesedlo.cz, Novosedelskelisty@email.cz
Redakční rada: Mgr. Bůžková, Ing. Baumanová, Řežábková, Pittel, Horváthová, Suchá, Korbel. Za obsah, formulaci a původnost příspěvků ručí autor.
Uzávěrka příspěvků je k 20. dni v měsíci. Registrace MK ČR E 18170 Zdarma! Vyšlo v nákladu 1000 kusů.
Tisk: KVTisk s.r.o., Průmyslová 1456, 360 01 Ostrov, tel.: +420 357 070 502

