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Nové Sedlo lidem
Informace z úřadu
Čas letních prázdnin a dovolených se dostává do druhé poloviny. Věřím, že si je děti i dospělí užívají. Ve městě ustal pracovní ruch, a to
na hřišti za základní školou I. stupně a hřišti TJ BU Nové Sedlo, které byly dokončeny k 31.7.2015 (více samostatný článek p. Pojarové).
Od 1.9.2015 najdete pracovnice bytového hospodářství v kanceláři bývalé malé zasedací síně úředníků v I. patře vpravo na konci chodby,
kde budou p. B. Filkoházyová, p. I. Slavíčková a p. P. Varga. Takto už budou mít občané celý úřad pohromadě – v I. patře napravo na
jednom místě. Prostory Novosedelské bytové s.r.o. se nabízejí v současné době k pronájmu.
Pro občany části Chranišova, kteří sousedí s Novosedelským potokem, se konečně povedlo vyjednat vyčištění a prohloubení koryta
vzhledem k zabezpečení protipovodňovému opatření. Pomocné a vyklízecí práce provedli zaměstnanci ZMěÚ a VPP. Těžkou mechanizaci
zabezpečila SUAS, p. Kadlec pod vedením Ing. Z. Kupra a vedoucí Rekultivací Ing. M. Štrudl s odvozem bláta, trávy a odpadu na skládku.
Je to prvotní zásah do koryta potoka. Město je připraveno podat žádost o dotaci z operačního programu životního prostředí na
protipovodňová opatření, které je možné podávat do 13.11.2015 a tato oblast je zde komplexně zanesena a navržena protipovodňová
opatření.
Přeji všem, kteří ještě neměli dovolenou, krásné a klidné její prožití a dětem hezký zbytek prázdnin.
„Slovy můžeš zatajit co chceš. Skutky tě prozradí“. Francois de la Rochefoucauld

Ing. Věra Baumanová, starostka města

Vážení občané,
redakcí Novosedelských listů mi byla dána možnost vyjádřit se k aktuálnímu dění ve vašem městě a tak to učiním z pozice tajemníka
úřadu, ve které jsem necelé tři měsíce.
Po posledních obecních volbách, které proběhly na sklonku
loňského roku se vytvořila velmi silná koalice různorodých
stran, jejichž cílem je kvalitní hospodaření a rozvoj města při
zachovávání morálních principů při jeho správě. Velmi jasný
výsledek voleb, který byl samozřejmou reakcí na způsob
vedení města v minulém období, dal jednoznačně najevo, jaké
jsou vaše představy o vedení města. Současní představitelé
radnice jistě splňují podmínky náročných požadavků na
jednotlivé funkce v odborné i etické oblasti. Byly tak
odstraněny neustálé dohady o střetu zájmů politických
představitelů a dalších skutečnostech týkajících se například
falešných dokladů o vzdělání tak, jak to proběhlo v případě
bývalé tajemnice úřadu.
Nové zastupitelstvo města schválilo pro letošní rok rozpočet, podle kterého je město vedeno. Informace, která byla občanům sdělena v
„Informačním plátku pana Loukoty“, týkající se stavu finančních prostředků města je nepravdivá. Pro přehled uvádíme stavy účtů podle
uvedených příloh, ze kterých je patrné, že stav ke 30.6.2015 je o více ne 2 mil. Kč vyšší. Další vývoj stavu finančních prostředků na účtech
města souvisí také hlavně s povinnou spoluúčastí města na dotačních titulech, které velmi aktivně realizoval v uplynulém období pan Loukota
včetně spoluúčasti jeho soukromé stavební firmy Kappa s.r.o.. To souvisí také s tím, že byl do funkce starosty uveden mimo řádné volební
období.
Z důvodů dlouhodobých nejasností ve správě a hospodaření
Novosedelské bytové s.r.o. byla
v současné době vyčleněna
správa městských bytů přímo
pod vedení města. Novým
úkolem NSB s.r.o. je v první
řadě vyrovnané hospodaření na
úseku teplofikace, při splácení
dlouhodobého úvěru. To je úkol
pro nového jednatele firmy,
kterým je pan Matoušek.
Závěrem uvádím, že v minulých
dnech byla upravena otevírací doba úřadu města pro občany na úřadě města tak,
že je možný běžný přístup na jednotlivé referáty úřadu každý den od 7.00 hodin.
Věřím, že se budeme setkávat při řešení vašich potřeb tak, aby docházelo
k úplné spokojenosti.
Ing. Karel Tetur, tajemník MěÚ
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Vážení občané,
Město Nové Sedlo Vás zve dne 8. 8. 2015 v 9,00 hodin na slavnostní předání stavby „Rekonstrukce a modernizace veřejných
sportovišť a ploch pro volnočasové aktivity v Novém Sedle – lokalita č. 1“ registrační číslo projektu CZ.1.09/2.2.00/81.01236, které
se uskuteční na fotbalovém hřišti. Město obdrželo na stavbu dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad
z 62. Výzvy – 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury. Celkové náklady projektu jsou 16.600.000,-- Kč s DPH a na stavbu
město obdrželo dotaci ve výši 85% z celkových způsobilých výdajů tj. 13.600.000,-- Kč. Stavba byla zahájena 1. 4. 2015 a byla
dokončena k 31. 7. 2015. Práce prováděla firma ISSO – Inženýrské stavby Sokolov. Stavbou byla zrevitalizována celá plocha kolem
fotbalového hřiště. Bylo provedeno oplocení celého areálu, hřiště s umělým povrchem pro malou kopanou, víceúčelové hřiště na
nohejbal s umělým povrchem, 2 sklady, asfaltová komunikace pro pěší s možností in line bruslení a dětský mobiliář.
Poděkování
Manželé Hrabčákovi, Revoluční
505, Nové Sedlo touto cestou
děkují p. M. Baumanovi a
zaměstnancům Zařízení města, kteří
Město Nové Sedlo Vás zve dne 24. 8. 2015 v 15,00 hodin na slavnostní předání stavby se podíleli na opravě a přeložení
„Rekonstrukce a modernizace veřejných sportovišť a ploch pro volnočasové aktivity v Novém chodníku do vchodu čp. 505
z důvodu nerovností propadnutí
Sedle – lokalita č. 2“ registrační číslo projektu CZ.1.09/2.2.00/81.01237, které se uskuteční na chodníku a nebezpečí úrazu.

místě stavby tj. na dvoře za ZŠ I. stupeň. Město Nové Sedlo obdrželo na stavbu dotaci
z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad z 62. Výzvy – 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury.
Celkové náklady projektu jsou 5.172.000,-- Kč s DPH. Město obdrželo dotaci ve výši 85% z celkových způsobilých nákladů tj.
4.187.000,-- Kč. Stavba byla zahájena 1. 4. 2015 a byla dokončena k 28. 7. 2015. Práce prováděla firma Vysspa Sports Technology
s.r.o., Plzeň. Stavbou byl zrevitalizován dvůr za I. stupněm ZŠ. Bylo provedeno oplocení celého areálu, víceúčelové hřiště
s umělým povrchem, doskočiště a dětský mobiliář.
Šárka Pojarová
Upozornění - nekrmte divoká prasata!!!
Velkým problémem je neukázněnost občanů, kteří svým chováním ruší a plaší zvěř, která nemá dostatek
přirozených úkrytů a tudíž nemá své přirozené podmínky pro své životní projevy a je nucena se pohybovat
až u lidských obydlí, kde ve výsledku působí materiální škody. Nedílnou součástí „lákání“ černé zvěře je i
atraktivní potrava (komposty, tráva, biologický odpad, atd.), kterou někteří občané vyhazují za hranici
pozemku přes plot. Tímto způsobem se vytvářejí vhodné podmínky pro pohyb zvěře v blízkosti zastavěných
částí, kde se ve výsledku trvale zdržuje.
Město Nové Sedlo apeluje na občany města, aby pomohlo při řešení přemnožených divokých prasat a
to tím, že prasata nebudou krmit, natáčet a pohybovat se v bezprostřední blízkosti.
Divoká prasata jsou velice inteligentní a pamatují si, kde jsou odpadkové koše a zbytky jídla.

(1) Orgán státní správy myslivosti uloží pokutu
a) až do výše 10 000 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že nesplní nebo poruší povinnosti uvedené v § 9 odst. 1, §
10 odst. 2 nebo 3 nebo uložené podle § 9 odst. 3, zákona o myslivosti.
Marcela Sienková

Vážení nájemníci,
již v červenci začala pasportizace bytových jednotek (dále jen BJ) ve vlastnictví Města Nové
Sedlo. Pasportizaci budou provádět pracovníci firmy Geo Data, s.r.o. Jedná se o zpracování dat
BJ města Nové Sedlo, budou se přeměřovat jednotlivé místnosti BJ, evidovat veškerý majetek
ve vlastnictví města Nové Sedlo, který se v dané BJ nachází (vestavěné skříně, kuchyňské
linky, bytové vodoměry, počet radiátorů apod.). Na základě nájemní smlouvy jste povinni
umožnit přístup pronajímateli, resp. správci do pronajaté bytové jednotky. Tímto Vás tedy
žádám o zpřístupnění BJ pro zaměstnance firmy Geo Data, s.r.o. Pasportizaci bude provádět
pan Ing. Karel Kotous.
Jednotlivé objekty budou včas informováni vyvěšením oznámení na vchodové dveře daného
objektu.
V případě bližších informací nás prosím kontaktujte na tel. čísle 775 998 120.
Blanka Filkoházyová, Vedoucí oddělení bytového hospodářství

Vážení jubilanti,
jménem celého Městského
úřadu v Novém Sedle a
jménem
Sboru
pro
občanské záležitosti (dále
jen
SPOZ)
přijměte
gratulaci
k Vašemu
životnímu
jubileu.
Přejeme
Vám hlavně
hodně
pevného
zdraví
a
radosti ze života.
Za SPOZ Klára Hányšová
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Základní škola Nové Sedlo a Městská policie NS
Městská policie Nové Sedlo informuje:

Projektový den
25. 6. 2015 proběhl na naší škole projektový den s názvem Ochrana
člověka za mimořádných událostí. Žáci si teoreticky i prakticky mohli ověřit své znalosti, jak se chovat v situacích, které ohrožují lidský
život.
Chtěli bychom tímto poděkovat strážníkům Městské policie v Novém
Sedle, jmenovitě V. Pavlíkovi a R. Tvarůžkovi, kteří připravili pro
žáky nejen otázky z teorie, ale děti si mohly vyzkoušet i střelbu ze
vzduchovky. Také děkujeme panu K. Bílkovi, který poutavě vyprávěl
o hasičských zásazích a použití požární techniky. Žáci si prakticky
vyzkoušeli některé části výstroje hasičů.
Velký dík patří i paní učitelce Mgr. B. Möcklové, která s žáky ze
zdravotnického kroužku připravila situace, které žáci museli prakticky řešit. Vše bylo doplněno teoretickými informacemi.
Žákům se tento den líbil, byl zpestřením závěru celého školního roku.
Vyučující ZŠ Nové Sedlo

Výstava dětských prací v Městské knihovně Nové Sedlo
Poslední týden školního roku proběhla ve středu 24.6. v 16
hodin vernisáž výstavy s názvem „Bytosti“. Výstava trvala až do
31.7. 2015. Díla zde vystavovaly především děti z přípravného
ročníku základní umělecké školy Nová Role. Ten se však konal na
místní základní škole. Dále zde byly vystaveny keramické objekty a
výtvarná díla z keramického kroužku, který probíhal pod křídly
místního
Evangelického
sboru.
Na vernisáži
se sešlo asi tak 50
lidí různého věku,
nejmladšímu
bylo
1,5 roku. Vernisáž
provázela příjemná
pohodová atmosféra.
Kromě
prohlížení
výtvarných děl bylo
možné
ochutnat
různé dobroty a popovídat s přáteli. Malé děti se pobíhaly mezi
regály.
Proběhla také soutěž o nejlepší výtvarné dílo. Všichni
zúčastnění měli možnost hlasovat. Na prvním místě s velkým počtem
hlasů se umístil František Horvath 6 let za svoji kresbu podivné ryby,
která byla na jeho věk velmi zdařilá. Na druhém místě se umístil
František Mikát 7 let se svoji odvážnou malbou na plátně zobrazující
slunce. Třetí místo obsadil Miroslav Šandor 14 let s vtipnou kresbou
psa a jeho páníčka, kteří si byli nápadně podobní.
Výstava se držela širokého tématu „Bytosti“, ale bylo v něm
ukryto spoustu podtémat, které si návštěvníci mohli prohlédnout.
Díla byla porůznu rozvěšená mezi regály. Mnohdy se návštěvníci
museli pořádně dívat, aby všechna díla našli.
Výtvarná díla zobrazovala zvířata, která žijí s námi. Děti se
inspirovaly životem našich domácích mazlíčků. Také je zajímala
zvířata žijící kolem nich, lesní bytosti, motýli, brouci, šupinatá
zvířata. Nebo také zvířata žijící daleko : tučňáci, žraloci, ryby, mořské
bytosti a podivné potvory žijící v moři. Mezi regály tak postávaly
mořské panny a hrozivě vypadající král moře Neptun.
Návštěvníci mohli nahlédnout do krajiny malíře Jana
Zrzavého. Děti při tvorbě se zamýšleli, jaké zvuky asi uslyší a jakou
vůni asi ucítí v malířově snové a nereálné krajině. Namalovaly krajinu
inspirovanou malým dílem reprodukce obrazu krajiny Jana Zrzavého.
Namalovali do ní také bytosti, které by mohly potkat v krajině.
Motivace žáka je v dnešní době velmi náročný úkol. Bytost
žák a bytost učitel mají často rozdílný pohled na věc. Bytost učitel se
snažila přesvědčit bytost žák, aby vytvářela umělecké dílo na téma
„Bytosti“. To se často nedařilo. Ale úsilí nebylo marné, neboť
výsledkem jejich vzájemného ovlivňování a snažení byla tato výstava.
Mgr. Barbora Sterziková

Dne 1.7. 2015 v 15.02 hodin byl na Městskou policii
Nové Sedlo telefonicky oznámen nález 2ks ručních elektrických
sekaček zn. Black and Decker, které byly nalezeny složené
podél zdi u vstupu do Novosedelského hřbitova. V době nálezu
se k sekačkám nikdo nehlásil a dotazem u OO PČR Loket
nebyla zjištěna skutečnost, že by šlo o odcizené věci. Po
zaevidování oznámení nálezu byly Městskou policií Nové Sedlo
nalezené věci předány odpovědné úřednici Městského úřadu
Nové Sedlo k dalšímu opatření.
Vzhledem k opakujícím se případům odkládání
objemného odpadu (např. starý, rozbitý nábytek) u nádob pro
běžný komunální odpad, Městská policie Nové Sedlo informuje,
že tato činnost je v rozporu s OZV města Nové Sedlo č. 3/2006.
Objemný odpad lze ukládat do velkoobjemových kontejnerů,
které si obyvatelé města zajistí na své náklady nebo případně
využijí služeb sběrného dvora města dle provozní doby, kam
odpad dopraví. Kdo neoprávněně odkládá odpadky nebo odpady
mimo vyhrazená místa porušuje nejen výše zmíněnou OZV
města, ale také se dopouští přestupku proti veřejnému pořádku.
Městská policie Nové Sedlo informuje, že v případě
oznámení je možno telefonicky volat v pracovní době (Po-Pá) na
telefonním
čísle
–
352/358156
nebo
602/891265.
V mimopracovní době jsou strážníci Městské policie Nové
Sedlo na dosahu za účelem ochrany objektů města napojené na
zabezpečovací zařízení a to na telefonním čísle 602/891265.
str. Viktor Pavlík a str. Roman Tvarůžek
Městská policie Nové Sedlo

Cenzura? Nikoliv…
Redakční radě se k rukám dostal Novosedelský
občasník – REPORT, kde je redakční rada NL
atakována za cenzurování článku pana Martina
Loukoty. Bohužel s tímto faktem nemůžeme v žádném
případě souhlasit! Nové složení redakční rady si ustanovilo
pravidlo, že články každého přispěvovatele budou otištěny
na plus mínus půlku A4, což tento článek jednoznačně
nesplňoval a cca 4x převyšoval toto kritérium. Naše listy
nejsou bohužel nafukovací, a také finance jsou tou další
překážkou. Pana Loukotu jsme slušně a seriózně o této
skutečnosti informovali a nabídli mu variantu, aby článek
poupravil či zkrátil, a poté že článek rádi otiskneme.
Emailová korespondence je archivována. O diskriminaci či
snad cenzuře není v tomto případě tedy vůbec řeč! Redakční
rada chce také předcházet situaci, která tu byla v období
voleb, a to ustavičné a sáhodlouhé osobní atakování.
Akce v dalších měsících
3.9.2015
Společenský večer pro seniory
12.9.2015
Pohádkový les
26.9.2015
Svatováclavské posvícení
17.9.2015
Zájezd - ZAHRADA ČECH - Litoměřice
3. a 4.10.2015
Zábavný desetiboj
15.10.2015
Přednáška - Nepál
16.10.2015
Drakiáda
31.10.2015
Halloween
Zdroj: Plán kulturních akcí na rok 2015. Změna akcí vyhrazena.
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Akce a ostatní
Koncert Panterů 23.6.2015
Dne 23.6.2015 se od 17.00 hodin konal opět koncert velkého
jazzbandu Červení panteři pod taktovkou Květy Teturové. Koncert
se
nemohl
uskutečnit
na
našem náměstíčku
vzhledem
k
nepříznivému
počasí, které celý
týden panovalo, ale
uskutečnil se na
sále
kulturního
domu
Meteor.
Koncert je pořádán
občanským
sdružením
Nový
kurz každoročně a
radši je vždy zabezpečen i sál, neboť člověk počasí neovlivní a
bylo by škoda kvůli nepřízni počasí koncert rušit. Své posluchače
již kapela má a jsem ráda, že přibývají i další.
Rybářské závody v Chranišově
I letos se v Chranišově zakončoval školní rok rybářskými
závody. Konali se 27. 6. 2015. Závodu se zúčastnilo celkem 18 dětí. I
když bylo zamračené počasí chytilo se spousta ryb, největší rybu chytila Lada Hózová, kapra 46 cm. Během závodu děti byli občerstveni
teplou svačinou. Každý byl odměněn věcnými cenami a balíčkem
sladkostí. Chtěli bychom poděkovat všem sponzorům, díky kterým se
tyto závody mohli konat.
ŠACHOVÁ SEZÓNA 2014/2015 JE MINULOSTÍ.

Pořadí:
1. místo
2. místo
3. místo

Deák Michal
Kopčová Hana
Kounovská Tereza

202 bodů
179 bodů
159 bodů

První červencový týden šachisté zakončili sezónu tradiční cestou
za pokladem. Při hledání pokladu šachisté uspěli. Dařilo se
novosedelským dětem podobně i na šachovém poli?
Loňský šachový rok hodnotím jako výjimečný. Výjimečně dobrý.
Jako jediné město v Karlovarském kraji jsme měli svého zástupce
na Mistrovství republiky v Koutech nad Desnou v chlapecké
mládežnické kategorii. Po mnoha letech vzniká šachový oddíl. Žáci
prvního stupně si vybojovali postup do celostátního kola. Děti se
plnohodnotně zapojily do Krajského přeboru mládeže.
Navázat na úspěšnou sezónu nebude lehké. Za sebe jsem
přesvědčen, že se to podaří. Co mě k optimistické prognóze vede?
V Novém Sedle máme chytré děti, kterým to myslí a které umí
prodat svoje dovednosti. Jsme na začátku cesty. Pokud jednou
budeme chtít být mezi nejlepšími, budeme muset ještě více pracovat
a zdokonalovat šachové umění.
Oficiálně se šachový kroužek začne scházet od října. Má vaše dítě
chuť naučit se šachy nebo se v nich zdokonalit? Zavolejte mi do 20.
8. 2015 (723 146 248). Podle počtu dětí musím vytvořit „pracovní
skupiny“.
Ve chvíli, kdy píšu tento článek, probíhá v Novém Městě u
Jáchymova šachový tábor. Podle fotografií (www.sachychodov.cz)
poznáte, že se ho účastní i novosedelští Jezdci. Je to super akce a
poděkování patří všem, kteří se na zdárném průběhu tábora podílejí.
Co nás čeká v nejbližší době? V září se premiérově uskuteční
„Sedlišťák“ (šachový turnaj pro novosedelské a chodovské šachisty,
který naváže na chodovského „Bludišťáka“) a víkendové šachové
soustředění v Novém Městě u Jáchymova.
Šachu zdar. Stanislav Srba

Rádi bychom poděkovali všem dobrým lidem, kteří doprovodili
na poslední cestě našeho drahého manžela a tatínka, pana
Zdeňka Peteříka. Zároveň děkujeme za projevy soustrasti a
hojné květinové dary. S úctou Eva a Zdeněk Peteříkovi
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Vážení občané a milé děti,
tímto vás srdečně zveme na tradiční lampionový průvod
zakončený ohňostrojem. Bude se konat v rámci akce " Ahoj
prázdniny" 2?.8.2015 a to od 20 hod. Vycházet budeme opět od
Městského úřadu za hasičským vozem
a odpalovat budeme
nad rybníkem "Velká Anna ".
Chtěly bychom tímto také poděkovat všem zákazníkům, kteří
přispěli na náš ohňostroj. Každý rok se vybere vyšší částka letos je to 13000 Kč !!!! Moc si vážíme všech příspěvků,
protože bez nich by se tato akce nemohla uskutečnit.
DĚKUJEME!!!
Slávka a Pavla

Team volejbalistek informuje:
V minulém čísle Novosedelských listů jsme otiskly jedinou společnou fotografii, kterou jsme měly k dispozici.
Bohužel na ní jedna členka teamu chyběla. Nyní vám
předkládáme fotografii všech děvčat, která se podílela
na organizaci a přípravě 1. Květinkového plesu.
Hezké léto!!!

Chodov

KV
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TJ Baník UNION
TURNAJ DOMORODCŮ 2015
V sobotu 20. 6. 2015 se konal již 22. ročník a 7. ročník memoriálu Jaroslava
Kloudy populárního turnaje Domorodců.
Turnaje se účastnilo 13 mužstev (cca 120 hráčů). Cestu na pobavení a pohled
na nespočet současných a bývalých výborných fotbalistů Nového Sedla, si
našlo velké množství obyvatel a měli se na co opravdu koukat. Na hřišti se
pohybovala po celý den spousta kamarádů, přátel, sourozenců atd. a
zpestřením byla i účast prvoligového hráče FK Teplice Davida Jablonského.
O občerstvení se po celý den perfektně staral Arpi Arpád. Velké poděkování
patří všem sponzorům, kteří nám v této nelehké době finančně nebo darem
pomohli - Arpi Arpád, Jindřich Fischbach, Josef Dudek, MO ČSSD, ACB
Loket, s.r.o. pan Beňuš Jaroslav, manželé Jar. a St. Suchý, Zdeněk Joza,
Roman Hányš starší, Marcel Procházka, Bedřich Rychna starší, David
Altman, MU N.Sedlo - Grantový dar, Jiří Charvát ml., Martin Pikrt, Zd.
Dvořák, soukromý stomatolog MUDr. Miroslav Černý, Valdemar Lang,
Václav Vodička, Martin Drechser, Tomáš Tefr a Stanislav Štípek - Gazza
Sport.
Průběh celého dne začal v 8:30 srazem všech hráčů. V 8:45 proběhlo
slavnostní zahájení a v 9:00 se spustil kolotoč fotbalových utkání, který
skončil
až
v
17:15
posledním kopnutím do
balónu ve finálovém utkání.
Následně
se
účastníci
přesunuli do restaurace
Meteor, kde na velkém sále
proběhlo od 20 hodin
vyhlášení výsledků celého
turnaje. Pak následovala
velmi povedená zábava, a to
až do ranních hodin. O
muziku se staral už na hřišti
a následně i na sále René
Šebl, kterému taky moc
děkujeme. Ještě bych chtěl
poděkovat Petru Mannovi,
který odpískal spoustu utkání.
Turnaj se odehrál na velmi kvalitně připraveném trávníku, což je samozřejmě
vizitka perfektní práce dnes již bohužel zesnulého pana Edgara Hopfa, po
němž zodpovědně převzal dohled nad travnatou plochou pan Josef Werner.
Celkovým vítězem turnaje se stalo mužstvo SPANILÁ JÍZDA „A“ ve složení
D.Vodička, R.Hányš ml., Jos.Vican, Jan Vican, E.Gvizd , F.Škarda, T.Pelech a
St.Suchý.

TJ Baník Union Nové Sedlo vstupuje do nové soutěžní sezóny
Prázdniny a dovolené jsou v plném proudu, ale ve fotbalových oddílech TJ již začala naplno příprava na nový soutěžní ročník 2015/2016.
Ten letos začne již v sobotu 8. srpna 2015, kdy na hřišti v areálu TJ proběhne 1. ročník memoriálu panů Edgara Hopfa a Milana Kubelky,
kteří nás před několika týdny náhle navždy opustili. Turnaje, kterým chceme vzdát hold a vzpomenout na práci obou mužů pro TJ, se
účastní družstva A mužů, B mužů, dorostu a výběru bývalých hráčů BU. Tímto zveme všechny fanoušky, kamarády a příznivce, turnaj
začne slavnostním zahájením v 9 hodin za účasti starostky města N.Sedlo a zástupců rodin pana E.Hopfa a M.Kubelky. Memoriál se navíc
stane první akcí, kterou slavnostně otevřeme dokončenou dostavbu areálu TJ v Masarykově ulici.
Do nové soutěžní sezóny pak vstoupí nejprve mužstva dospělých, a to v sobotu 15. srpna 2015 mistrovským utkáním na hřišti Chodova,
kde se nejprve od 14 hodin představí B muži v úvodním kole okresního přeboru mužů v duelu s místní rezervou. Od 17 hodin pak změří
síly obě A mužstva a bude to první utkání nového ročníku krajského přeboru mužů, v němž BU Nové Sedlo bude podruhé obhajovat
bronzovou pozici z předešlých dvou sezón. O týden později, tedy v neděli 23. srpna nastoupí ke svému prvnímu utkání v krajském přeboru
i dorostenci. Soupeřem jim bude FK Ostrov. I dorostence čeká těžká obhajoba druhého nejlepšího mužstva kraje, kterou stejně jako A
muži obhajují již podruhé. V neděli 30. srpna pak vstoupí do nové sezóny i žáci, kteří ve 13 hodin přivítají na domácím hřišti žáky OSS
Lomnice a chvilku po nich, tedy ve stejný den ve 14 hodin se na hřišti Kynšperka představí v prvním utkání i mladší přípravka.
Podzimní část fotbalových soutěží bude bez přestávky pokračovat až do začátku listopadu. Přehled všech utkání jednotlivých kategorií a
především domácích utkání, na která všechny obyvatele města srdečně zveme, najdete na webových stránkách TJ BU N.Sedlo na adrese http://bunovesedlo.sklub.cz/
Svou činnost zahájí po prázdninách i oddíl areobiku a volejbalu žen. Pro volejbalistky to bude premiéra na nově otevřeném hřišti
s umělým povrchem, které je součástí dostavby areálu.
Touto cestou chci připomenout, že v nově dostavěné části areálu TJ v Masarykově ulici, bude od srpna k dispozici i in-linová asfaltová
dráha a dětské hřiště pro maminky s těmi nejmenšími.
Jednatel TJ Zdeněk Joza
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