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ZDARMA

Slovo starostky města
Vážení občané,
léto je pomalu za námi a naše děti se opět setkaly spolu ve
škole, kde začal nový školní rok. Na úřadě jsme přivítali nové
prvňáčky, popřáli jim klidný a radostný vstup se svou paní
učitelkou do 1. třídy. Je to významný krok pro žáčka i pro jeho
rodiče.
Vedení města se i v letních měsících připravovalo na podzimní jednání zastupitelstva města, které se uskuteční 22. 9.
2021 od 15.00 hodin, jako vždy, ve velké jednací síni MěÚ.
Tímto také zvu občany našeho města. V hlavních bodech se
budou řešit investiční akce na rok 2022, tvorba a ochrana
životního prostředí ve městě a s tím i zpráva o stavu na úseku
vodního hospodářství ve městě. Rovněž zastupitelé se budou
zabývat zprávou o stavu na úseku sociální péče a zdravotnictví ve městě, pohřebnictvím a stavu hospodaření na úseku
nebytových prostor. V bodě různé – prodeje pozemků a další.
Listovala jsem knihou „S moudrými o životě“ a našla jsem
v kapitole o moudrosti a hlouposti jeden krásný citát. Dovolím
si ho použít na závěr článku: „Je vlastností hlupáků vidět cizí
chyby a na své vlastní zapomínat“. (Cicero)

Ing. Věra Baumanová, starostka města

Oprava povrchu silnice v Novém Sedle
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. požádala MěÚ Sokolov,
odbor dopravy, o přechodnou úpravu provozu na pozemních
komunikacích, a to na silnici č. II/209 v obci Nové Sedlo (mezi
novým mostem a vjezdem do Nového Sedla). Souhlas dala i Policie ČR KŘP KK a Dopravní inspektorát Sokolov.
Termín opravy je od 30. 8. 2021 do 4. 10. 2021 a bude umístěno přechodné dopravní značení s částečnou uzavírkou jednoho
směru.
Dle vyjádření MěÚ Sokolov ze dne 25.8. bude ve dnech od 13.9.
do 16.9.2021 probíhat oprava železničního přejezdu v Loučkách
u porcelánky. V tomto případě bude komunikace zcela uzavřena
a objízdná trasa povede skrze nový most - Nové Sedlo a přejezd
u viaduktu do Louček. Další vyhláška nám přišla dne 26.8.2021,
která pojednává o další opravě železničního přejezdu, tentokrát
u viaduktu směrem do Louček. Bude probíhat ve dnech 17.9. 20.9.2021 a tato komunikace bude rovněž zcela uzavřena. Objízdná trasa je stanovena přes nový most - Loket a Jalový Dvůr.
Město Nové Sedlo obdrželo tyto tři Veřejné vyhlášky, které umístilo na úřední desku města Nové Sedlo, kde se lze s nimi seznámit podrobněji.
Ing. Věra Baumanová, starostka města

Rozpočet města na rok 2022
V současné době probíhají přípravy na
sestavení rozpočtu města Nového Sedla
na rok 2022.
Požadavky a návrhy na investice, opravy,
materiály a služby včetně komentáře je
třeba předat v termínu do 1. 10. 2021.
Organizace, spolky, sdružení a jednotlivci
se budou rovněž podílet na čerpání prostředků z rozpočtu roku 2022 také formou individuální dotace
z grantového systému města.
Žádosti o individuální dotaci z grantového systému města na
rok 2022 je třeba předložit nejpozději do 10. 11. 2021. (platí
pro realizaci akcí v 1. čtvrtletí následujícího roku a grant na
celoroční činnost).
Ing. Karel Tetur, tajemník MÚ Nové Sedlo

Úspěšné hospodaření města
Hospodaření
města
vykazuje
v uplynulém pololetí velmi dobré
výsledky. Stav účtů se v uplynulém
roce zdvojnásobil. Lze konstatovat,
že obtížnou „covidovou“ dobu se
podařilo úspěšně překonat a stav
financí vzrostl v současné době na
hodnotu cca 21 mil. Kč. Je tomu
tak přesto, že se vyskytly zvýšené nároky na opravy nemovitostí v majetku města. V průběhu prvního pololetí letošního
roku došlo k několika neplánovaným opravám z havarijních
důvodů zapříčiněných klimatickými vlivy a značným fyzickým
opotřebením. Finanční prostředky jsou čerpány v souladu se
stanoveným plánovaným rozpočtem a v současné době probíhá příprava rozpočtu pro příští rok, který je zároveň rokem
volebním.
Ing. Karel Tetur, tajemník úřadu, správce rozpočtu
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Spolupráce s Exekutorským úřadem
Město Nové Sedlo připravuje ještě radikálnější změnu ve vymáhání pohledávek.
V těchto týdnech již probíhají finální přípravy ke spolupráci s Exekutorským úřadem Plzeň, se kterým bude úřad města Nové Sedlo spolupracovat ve vymáhání
pohledávek vůči občanům. Ať už se jedná o pohledávky za nedoplatek na nájmu,
vyúčtování, ale i za pohledávky z neuhrazených blokových pokut nebo pokut za
přestupky a jiné.
Pokud mají občané vůči Městu Nové Sedlo nějaký dluh, je nejvyšší čas ho urychleně zaplatit. V případě, že občané nebudou své závazky řešit, nebudou reagovat na výzvy k uhrazení a upomínky, bude jejich závazek k 1. 10. 2021 postoupen k vymáhání výše uvedeným exekutorským úřadem a k výši dluhu budou připočteny náklady řízení a odměna exekutora. Následkem toho se dluh zvýší až o desítky tisíc korun. Máte-li například neuhrazenou blokovou pokutu ve výši 500,- Kč, může se
tato částka citelně navýšit. Dlužníci mají teď poslední příležitost uhradit svoje závazky vůči Městu Nové Sedlo do 30. 09. 2021.
V případě, že si nejste jisti, jestli máte vše uhrazeno, velmi rádi Vám tuto informaci sdělíme při Vaší osobní návštěvě na městském úřadě po předložení dokladu totožnosti a navrhneme způsob uhrazení (hotově, převodem na BÚ nebo uzavřením splátkového kalendáře):


nedoplatek na nájemném a vyúčtování – Mgr. T. Pittel, kancelář č. 1.07



neuhrazené blokové pokuty, pokuty za přestupky a ostatní pohledávky – Klára Hányšová, kancelář č. 1.04



místní poplatky (psi…), nájmy pozemků...

Strategický plán rozvoje města pro období
2021-2030 - další pokračování
Další otázkou ve strategickém plánu bylo: „Jste ochotni udělat
něco pro rozvoj města?“
78% odpovědělo, že ANO, 22% odpovědělo, že NE. V konkrétních odpovědích zazněly tyto odpovědi, např.:













rád vypomůžu při různých akcích
dokázal bych vypomoci s aktivitami pro děti
mohu nabídnout svou pomoc, závisí na konkrétní situaci a potřebě
něco pro vyžití a ukrácení času pro starší občany
účastí na akcích města
iniciovat urychlení obchvatu města
práce v orgánech města
zúčastnit se úklidu města (Den Země)
spolupodílet se na hledání řešení nejpalčivějších problémů
uklízet si každý před svým panelákem
sázení stromů
pomůžu, s čím bude třeba, dle mých možností

Klára Hányšová, referent HSO

Jaké služby ve městě chybí?
Pekárna, dětská herna, lékárna, obchod z řetězců (Penny,
Billa, Lidl, aj.), fastfood, sportoviště, kulturní dům, lepší dopravní dostupnost, málo akcí pro děti, veřejná prádelna, aj..
K této problematice bych chtěla napsat, že město disponuje
velkým množstvím dětských hřišť malého i většího rozsahu,
víceúčelovým areálem, kde je jak volejbalové, tak i nohejbalové a basketbalové hřiště, tenisové kurty, in-line dráha, hřiště
na malou kopanou, atd.. Sauna, fit centrum, autokino patří
spíše do podnikatelských aktivit, neboť provoz těchto zařízení
musí být celodenně v provozu a se vstupným.
V těchto dnech byl dokončen další herní prvek v městském
parku a věřím, že bude sloužit řadu let.

Ing. Věra Baumanová, starostka města

Využití aktivit ve městě
Hřiště, tenis, procházky kolem Anny, dětská hřiště, kurty, koupání na Anně, využití cyklostezky, rybaření, turistika, plavání,
sportovní a kulturní akce, taneční večery v Meteoru, přednášky, koncerty, knihovna, zájezdy do divadel,aj.
Co chybí? Skatepark, dopravní hřiště, in-line dráhu, kino, bazén, osvětlení kolem Anny, zumba, sauna, fit centrum, lesopark, autokino, venkovní hokejový, hokejbalový stadion,
basketbalové hřiště, aj..
Město Nové Sedlo
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Město Nové Sedlo ve svazku MIKROREGION SOKOLOV-VÝCHOD
V pondělí 19. 7. 2021 se uskutečnilo setkání se zástupci Mikroregionu Sokolov – východ s německými
partnery v rámci projektu „Nové cesty komunální spolupráce v prostoru Euregia Egrensis“. Německé
partnery přivítal na statku Bernard předseda svazku pan Jan Picka a aktivně se zapojil do diskuze.
V rámci přátelského setkání byla prodiskutována témata, která trápí většinu obcí; bezpečnost dopravy,
mezilidské vztahy, stav místních komunikací a možnosti zapojení aktivních občanů. Dalším důležitým
tématem byl úbytek populace a její stárnutí. Všechna témata byla společná a byla přínosem pro obě
zapojené strany.
Ing. Věra Baumanová, starostka města

Svatby
Na konání svatebních obřadů se nepříznivě promítla koronavirová doba a s tím
spojené problémy společenského života. Řada lidí proto s uskutečněním svatby
váhá a čeká na lepší časy. I přesto jsme v letošním roce zaznamenali mírný nárůst
v počtu uskutečněných svatebních obřadů oproti loňskému roku. V minulém vydání Novosedelských listů jsme Vás informovali, že se k datu uzávěrky konaly 2 svatby. Následně se pak, 31. 7. 2021, konala svatba ještě jedna. V měsíci srpnu zatím proběhly 3 svatební obřady:


07. 08. 2021 pár Aleš Lichner a Michaela Striednig



09. 08. 2021 pár Štefan Horváth a Zuzana Horváthová



12. 08. 2021 pár Radovan Osička a Petra Futerová

Svatební obřad
12.8.2021

Věříme, že všechny novomanželské páry jsou spolu šťastné a spokojené, a přejeme jim, ať to štěstí a spokojenost vydrží po celý
život.
Fotografie ze svatebních obřadů naleznete na našich webových stránkách ve fotogalerii: https://www.mestonovesedlo.cz/
mesto/fotogalerie/svatebni-obrady/.
Matrikářka Bc. Jitka Ježková

Životní jubilea
V měsíci září se dožívá významného životního výročí 16 občanů našeho města, 7 z nich nám doručilo před uzávěrkou písemný
souhlas s uveřejněním jubilea v Novosedelských listech. Zde jsou jejich jména:
01.09.
Zdeněk Kacálek
25.09.
Margita Váňová
13.09.
Ursula Košařová
26.09.
Rudolf Neudert
17.09.
Harry Frišs
27.09.
Miroslav Kopal
20.09.
Karel Wohldann
Všem uvedeným jubilantům do dalších let přejeme jménem Městského úřadu Nové Sedlo a jménem Sboru pro občanské záležitosti ze srdce vše nejlepší, zejména pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti v osobním životě.
Vše nejlepší, hodně štěstí a pevné zdraví přejeme samozřejmě i všem ostatním jubilantům, kteří v našem seznamu uvedeni nejsou.
Matrikářka - Bc. Jitka Ježková
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA NOVÉ SEDLO

Poprvé – příměstské tábory při Městské knihovně Nové Sedlo
Poděkování vedoucí městské knihovny
V měsíci srpnu se uskutečnily dva příměstské tábory při Městské knihovně Nové Sedlo. Touto cestou bych
chtěla poděkovat a vyzdvihnout obětavou práci vedoucí knihovny sl. Michaely Sienkové, která věnovala čas na
přípravu, realizaci a následné vyhodnocení obou turnusů těchto táborů. Dětem se věnovala po celé dny od
7.00 hodin do 17.00 hodin. Připravila pro ně nespočet aktivit, výletů, her a vyrábění. Jako bonus měly děti
možnost se koupat v bazénu na zahradě manželů Milana a Marcely Sienkových a užívat si zahrady a všeho
kolem. Jim také patří veliké poděkování, že to dětem umožnili. Toto není samozřejmostí a ani povinností kohokoliv. Myslím si, že si to děti moc užily a těší se na další příměstský tábor v příštím roce.
Ing. Věra Baumanová, starostka města

Příměstský tábor v knihovně

Komárková, 2. Kubík Čech, 3. Luky Lemerman.

Druhý týden se počasí vyjasnilo a my se
Dne 2. 8. 2021 jsme rozjeli náš příměst- mohli koupat.
ský tábor, který se nám moc povedl.
Vyrobili jsme si putovní kamínky, které
Hned v začátcích jsme si vyrobili vlajky. jsme měli po celou dobu tábora u sebe,
První s názvem SOVIČKY a druhá PLANE- abychom je mohli na výletech vyměnit.
Barvili jsme na textil, a tak zůstaly dětem
ŤÁCI.
na památku batůžky, které si vytvořily za
První týden nám počasí nepřálo, a tak pomoci Dany Odehnalové.
jsme soutěžili v deskových hrách nebo Byli jsme na prohlídce hradu Loket, za
jsme vyráběli lapače snů a obrázky doprovodu starostky, kde jsme si pro
ubrouskovou technikou za pomoci Dany štěstí pohladili skřítka Grundsteina, a
Odehnalové a starostky.
taky jsme viděli draka. Dali jsme si točeDíky ELTAKO s.r.o. jsme se mohli podívat nou zmrzlinu a k obědu jsme si opekli
do ZOO Plzeň+ DINOPARK. Moc děkuje- buřty. Navštívili jsme Zoopark Chomutov
me!! Viděli jsme spoustu zvířátek a s Tomášem Pittelem, kde jsme si užili
v DINOPARKU se pořádně vyřádili. Nej- plno zábavy.
větší zážitek byl hlavně DINO hurikán. Nejlepší ze všeho bylo ale koupání
Děti si s sebou na památku odnesly zví- v bazénu, kde jsme trávili celé slunečné
řátko.
odpoledne. Děkujeme, že jsme mohli
Zahráli jsme si také indiánskou bojovku, využívat bazén bez omezení.
kde jsme sbírali peříčka na čelenku, díky Poslední den jsme se byli podívat na stakterým jsme získali heslo PRALES tek Bernard. Dali jsme si zmrzlinu, nakrk indiánskému pokladu.
mili kozy a rybičky. Dokonce jsme si poPoslední den proběhlo loučení výletem hladili králíčky. U bazénu proběhlo vyhládo Lokte, kde jsme si dali zmrzlinu a pá- šení nejlepších táborníků II. turnusu:
rek v rohlíku.
1. Klárka Deáková, 2. Viky Fuchsová,
Závěrem bylo pečení buřtů a vyhlášení 3. Adélka Komárková.
nejlepších táborníků I. turnusu: 1. Adélka

Město Nové Sedlo
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Měk Nové Sedlo

Závěrem bych chtěla poděkovat městu
za možnost pořádání této úžasné akce.
Panu tajemníkovi Ing. Karlu Teturovi,
který nám ve všem vyšel vstříc, společně
se starostkou Ing. Věrkou Baumanovou,
která se také zúčastnila táborového pochodu a vyrábění. Daně Odehnalové,
která má neuvěřitelné nápady. Tomáši
Pittelovi za pomoc v Zooparku Chomutov.
Verče Krautzbergerové a Jarmile Petříkové, které nám udržovaly knihovnu ve
skvělém stavu a restauraci Meteor za
výborné obědy. Mé kolegyni Janě Švandrlíkové a především mému příteli, který tu
se mnou dobrovolně po celé dva týdny
byl a pomáhal mi vymýšlet různé akce.
Děkuji, milí táborníci, byli jste úžasní a už
teď se těšíme na příští rok!!
Za Vaší knihovnu Michaela Sienková
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Všechny fotografie a shrnutí všech táborových dnů najdete na Facebooku knihovny - Měk Nové Sedlo.

Přehlídka regionální kuchyně na statku Bernard

více fotek na Facebooku
města

V sobotu 7.8. se na statku Bernard uskutečnila "Přehlídka regionální kuchyně", kterou uspořádala MAS Sokolovsko pro obce a města v našem okolí.
Naši zástupci v čele s výbornými kuchaři Peťou Suchým a Petrou Hányšovou opět uspěli s Novosedelskou zelňačkou a obsadili pěkné třetí místo. Je na místě poděkovat těmto výborným
kuchařům a všem, kteří pro naši polévku a desert hlasovali. Děkujeme a těšíme se na další
gastronomickou soutěž, která se uskuteční v rámci Svatováclavského posvícení 25. září.

Muzikál „Sestra v akci“
Dne 11. 7. 2021 jsme všichni přítomní na muzikálu
„Sestra v akci“ v hlavní roli Lucie Bílé měli nevšední a jedinečný zážitek. Toto představení bylo neskutečně krásné,
nabité energií a nesmírnou chutí všech zpěváků, tanečníků a herců předvést nám divákům to nejlepší. A povedlo
se. Po téměř 3 hodinách byl muzikál u konce a aplaus,
který se šířil celým areálem v letním divadle v Letňanech,
nebral konce. Jedinečný výstup Lucie Bílé po celou dobu
muzikálu, kdy téměř nesešla z jeviště, byl mimořádný. Je
prostě jednička mezi všemi!
Moc jsme si to všichni, kteří jeli za muzikálem, užili. Na druhou stranu mě mrzí, že nebyl naplněn autobus a zůstala místa prázdná. Měli jsme krásnou 2.,3. a 4.řadu a byli jsme téměř „ na
jevišti“. Cena jedné vstupenky byla 1.150,-Kč a našim občanům jsme účtovali pouze 480,-Kč
a zbytek hradilo město. Doufám, že se to stalo pouze z důvodu opatrnosti z vládních opatření a napříště se autobus zaplní do
posledního místa.
Nádhera, nádhera, nádhera!
Za všechny muzikálové fandy, Věra Baumanová

PRACHY - komedie v divadle Palace
Praha – ONDŘEJ VETCHÝ
Dne 2. 10. 2021 se uskuteční zájezd na divadelní
představení do divadla Palace Praha na komedii
PRACHY v hlavní roli s Ondřejem Vetchým.
Odjezd: 2. 10. 2021 v 10.00 hodin od MěÚ Nové
Sedlo.
Představení je od 15.00 hodin.
Odjezd zpět po představení
Cena autobusu: 200,-Kč, cena vstupenky: 350,Kč.
Přihlášky: 731 656 280, 725 186 506, 352 358
106.
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Činnost obecně prospěšné společnosti Khawww.khamoro-chodov.ic.cz
moro
Khamoro o.p.s. v. r. 2021 realizuje dva projekty, jeden z těchto projektů je Komunitní, který byl před zahájením doporučen k zahájení ze
strany města Nové Sedla.
Smyslem projektu, který je financovaný Výborem dobré vůle nadace
Olgy Havlové, je zlepšení podmínek života v oblastech, kde je vyšší
výskyt sociálně slabších občanů. Projekt je pod názvem: Jekhetane
dromeha (Společnou cestou).
Druhý projekt je podpořený nadací Albatros a cílem tohoto projektu je
včasná péče rodinám s malými dětmi od 2 – 8 let.

U obou projektů jsme vytvořili Jádrové skupiny z řad obyvatel, kteří se do projektu zapojili, a se kterými se pravidelně scházíme a
projednáváme možné zapojení dalších příjemců našich služeb, ale i potřeby a způsob řešení, vyhodnocujeme a plánujeme další
aktivity pro další období.
V době Covidu – 19 a největších omezeních jsme zapojeným obyvatelům zajišťovali bezpečnostní a ochranné prvky a také hygienickou a potravinovou pomoc.
Děkujeme partnerům, kteří mají stejný zájem, zlepšovat podmínky života i sociálně slabším občanům, každý takový úspěšný případ, bude přínosem celému městu a všem obyvatelům tohoto města. Děkujeme zástupcům města a především paní starostce,
která je v součinnosti spoustu let.
Emil Voráč, ředitel Khamoro o.p.s.

5. Ročník Novosedelské Pánvičky

Dne 14.8. se uskutečnil již pátý ročník
tenisového turnaje. Na turnaj se opět
přihlásilo o něco více lidí než minulý rok
a to mě moc těší. Letos to bylo už 12
dvojic. Začínalo se v 9h ráno a letos poprvé na třech hřištích což znamená, že
do budoucna budem moci navýšit počet
hráčů. Ze 3 skupin postoupilo konečných
8 družstev a ty poté bojovali až o místa
nejvyšší. Za úmorného vedra bylo k vidě-

ní spousta skvělých
výkonů, padalo jedno eso za druhým a
ke konci turnaje, už
z pánvička stylu byl
i tenis :-) . Nejhezčí
úder turnaje si odnesl pan Lang. Nejlepším hráčem se
stal Bedřich Rychna
starší, který se stal
se svým synem
Radkem finalistou pánvičky 2021. Ve
finále ale podlehli nejlepší dvojici ve složení: Milan Kubelka a Jiří John. Třetí
skončila dvojice Jiří Charvát a Stanislav
Suchý.

Nejhezčí ceny jsem získal od Paní Jindřišky Anderlové (maminka Tokijské stříbrné
medailistky Markéty Vondroušové), třeba
se nám ji někdy podaří dostat na akci :-)

Další sponzoři akce:
Celý den se o nás v bufetu vzorně starali
sparťanky Monika s Renatou. Další díky Čepelák Jan, Jobánek Pavel, Fatka Tobude patřit sponzorům, protože v této máš, Srb Jiří, Stanislav Suchý, Elements
nelehké době sehnat nějaký dar a uspo- koupelny.
řádat i vesnickou sportovní akci je opravVšem tenistům zdar Jiří Charvát ml.
du těžké.

Karlovarský otužilecký spolek zimního plavání
Jako každý rok zveme širokou veřejnost na břeh řeky Ohře,
který se uskuteční 19. září v prostorech amfiteátru. Základní
princip pro bezpečný a plynulý vstup do studené vody a jeho
pozitivní účinky. základní techniky, bezpečnost, důležité informace a nebezpečí studené vody. Rozšířené informace o
důležitosti dechu, který má opravdu překvapující účinky. Jedná
se o jednoduché techniky. Je dobré o tom informovat, jsme
schopni vám to ukázat, vysvětlit a naučit. Je to pro všechny
věkové kategorie. Největší kouzlo je to, že člověk musí chtít sám z vlastního přesvědčení. Za posledních 5 sezon jsme se
rozrostli na více než 70 členů. Chodíme do Habartova, Chodova, Nového Sedla a Karlových Varů - Otovic. Kdo má chuť, zájem a
odvahu, jste srdečně zváni.
Karlovarský otužilecký spolek, tel. 777 286 157
Město Nové Sedlo
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Akce zpěv s kytarami je posunuta na říjen.

*

(3 ks)

*

Tel: 731 656 280
Jaké informace v aplikaci V OBRAZE najdete?
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pozvánky na kulturní a sportovní akce



fotogalerie



aktuality, odstávky



záznamy z úřední desky, záměry pronájmů….
Město Nové Sedlo
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I. ročník živého stolního fotbálku v Loučkách na hřišti
V sobotu 21. 8. jsme mohli v Loučkách na hřišti zažít skvělou premiéru netradičního živého stolního fotbálku, který uspořádal
Marek Pešák. Byla to parádní podívaná. Turnaje se zúčastnilo nakonec 5 smíšených týmů. Vítězem tohoto „sranda mače“ se
stali borci z „ALL-IN“ týmu, druhou příčku obsadily „STS Chvojkovice“ a bronz vybojovalo družstvo „BOMBÉROS“. Čtvrté místo si
odnesly „KLOBÁSY“ a poslední skončilo mužstvo s názvem „PALAČINKY“. Konec akce zakončila disko After party v podání DJ
Tomáše Pittela. Poděkování patří sponzorům akce: Květince pro radost (Slávka Petříková), Pavlu Zolnajovi, Františku Horváthovi,
Michalu Brychtovi, Řeznictví – Krčma, pizzerii Pizza Express a Městu Novému Sedlu. Již nyní se těšíme na druhý ročník této vydařené sportovní akce. Všechny fotografie si můžete prohlédnout na Facebooku města – Nové Sedlo lidem.
(a)

Celodenní zájezd do plzeňské ZOO
Rovněž v sobotu uspořádal spolek Nový kurz, hlavně pro děti, celodenní výlet do plzeňské zoologické zahrady. Autobus byl téměř
plný a mezi účastníky zájezdu panovala pohodová nálada. Počasí bylo na výlet ukázkové. Na cestě zpět bylo vidět, že jsou děti
spokojené, i unavené, a zoologická zahrada pro ně byla tou správnou volbou.
(a)

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 15. dni v měsíci. Za obsah příspěvků ručí přispěvovatel.
Neobdrželi jste Novosedelské listy? Kontaktujte nás na tel.: 352 358 106.
Zpracování: Mgr. Pittel Tomáš, tisk: Tiskárna Garmond, s.r.o. Dalovice
Vydává Město Nové Sedlo k 1. dni v měsíci v nákladu 1000 ks. Distribuce ZDARMA.
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Inzerce

Rozměry v mm

Cena—text

Cena—barva

A4

210 x 297

1. 871,- Kč

3.119,- Kč

A5

148 x 210

932 ,- Kč

1.554,- Kč

A6

105 x 148

466,- Kč

777,- Kč

Dle dohody

3,-

Kč/cm2

5,- Kč/cm2
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