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Informace z radnice
Vážení občané,

se na rozvoji
našeho města.
Koho se to týká,
ten ví. Nacházejí se mezi námi i
jedinci,
kteří
dovedou pouze
kritizovat, ale i
to patří k životu.
Nikdo za to nemůže, jaký je.

léto pomyslně překročilo do své druhé poloviny. Přestože je podle novinářů tzv. „okurková sezóna“, prázdniny dva měsíce jako
úředníci nemáme, takže vnímáme „koloběh života“ poněkud
jinak. Je pravdou, že není čas na procházky a túry v pracovním
týdnu, ale o to mám větší radost, že se daří věci a hlavně je
všechny dotáhnout do zdárného konce. V současné době je na
spořícím účtu města částka ve výši 37.909 979,87Kč a z toho
mám obrovskou radost. Podařilo se intenzivním jednáním prodat pozemky na průmyslové zóně (mimo jednoho, kde čekáme
na platbu ve výši 6,7 mil. Kč) zatím v celkové hodnotě 35.741
357,-Kč.
„Příležitost konat dobro se naskytne každému, kdo má vůli a
chce konat“ (Samuel Smiles)
Myslím si, že naše čtyři roky byly velice úspěšné a za to děkuji
všem radním a ostatním zastupitelům, kteří byli aktivní a podíleli
Ing. Věra Baumanová, starostka města

Odstávka tepla a TUV
v termínu od 30.7. do
3.8.2018

Tato akce byla pro naše město potřebná,
a přestože na tuto akci nebyla vypsána
žádná dotace, město se rozhodlo tuto rekonstrukci horkovodu z roku 1975 na sídlišti zrealizovat. Cena téměř za 12,5 miliónu Kč se financuje z rozpočtu města, kde
se nashromáždily na spořicím účtu finanční prostředky z prodeje průmyslové zóny.
Přesto, že v říjnu 2018 nikdo z nás nepozná na sídlišti, že se zde kopalo, překládalo, rozebíraly se chodníky i část silnice, je
tato „investice do země“ potřebná a nutná.

Vážení občané,
v termínu rekonstrukce horkovodu na sídlišti proběhne i odstávka tepla a TUV, a to
v termínu od 30.7.2018 do 3.8.2018
včetně. Průběh rekonstrukce horkovodu
probíhá dle harmonogramu práce. Ve
dnech 13.7. a 16.7.2018 již proběhly první tlakové zkoušky na nově položené části
horkovodu a pokračuje se směrem ke
Žádáme občany o zvýšenou pozornost
Sklářské ulici.
V případě, že máte s tímto problém, musíte
se obrátit na předsedu Společenství (SVJ),
ten problém ze zákona může řešit. Takže
se může stát, že volný byt obsadí i občané
Vážení občané,
ráda bych Vám objasnila situaci obsazová- z okolních měst a obcí, stanou se „našimi
ní bytů občany, kteří se stěhují do Nového občany“ v případě přihlášení k trvalému
Sedla. Vesměs se jedná o lidi, kteří využili pobytu. To vedení ani úředníci města
nabídek soukromníků, kteří vlastní byty na opravdu neovlivní.
sídlišti ve Společenství vlastníků jednotek Co může město ovlivnit, a také to dělá, že
(SVJ). Jedná se o byty, které nespravuje nájemní byty v majetku města obsazuje
město Nové Sedlo, ale soukromý subjekt, přednostně vždy našimi obyvateli s trvalým
jak fyzická tak právnická osoba. bydlištěm v Novém Sedle.
K obsazování těchto bytů nemá město Město Nové Sedlo spravuje tyto domy: na
rozhodovací slovo. Komu vlastník bytu byt sídlišti se jedná o tyto domy - Příčná 483přidělí, je jen na jeho uvážení a rozhodnutí.

Obyvatelé Nového Sedla a
obsazování bytů

ohledně
bezpečnosti
svých
dětí i jich
samotných,
a toleranci
pro
zaměstnance
firmy, která
rekonstrukci horkovodu provádí.

www.kultur
niportal.cz

Ing. Věra Baumanová, starostka města
485, Příčná 477-478, Sklářská 133 a 511.
V Karlovarské ulici je to dům čp. 118.
V Masarykově ulici to jsou domy: čp. 245,
456, 382, 470-474, 299, 534 a
v Loučkách se jedná o dům U Porcelánky
čp. 149. Celkem město spravuje 129 bytových jednotek.
Věřím, že všichni jsme zajedno a chceme
bydlet v pěkném a klidném prostředí. Je to
na každém z nás, jak se chováme, přistupujeme k našemu společnému majetku a
vedeme své děti k pořádku a úctě
k ostatním občanům. Nebuďme lhostejní a
všímejme si lidsky jeden druhého.
Ing. Věra Baumanová, starostka města
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Komunikace pro pěší
Vážení občané,
Město Nové Sedlo podalo žádost o dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje do Programu na podporu oprav a stavebních úprav místních komunikace. Město plánuje v říjnu letošního roku zrekonstruovat místní komunikaci před budovou MěÚ tj. komunikaci pro pěší přes mostek kolem regulační stanice směrem k „myší díře“. Realizaci akce bude schvalovat zastupitelstvo města dne
19. 9. 2018.
Šárka Pojarová

Lesní hospodářství
Vážení spoluobčané
Dovolte, abych Vám alespoň tímto způsobem informoval o aktivitách realizovaných na přelomu roku 2017/2018 na
lesním majetku města v lokalitě Mezihorská.
V říjnu loňského roku se bohužel ani našemu lesnímu hospodářství nevyhnula
vichřice Hewart a poničila, případně poškodila několik desítek vzrostlých stromů. K dnešnímu dni jsou následky této

Svatební obřady
V měsíci červenci 2018 se k dnešnímu dni
uskutečnil jeden svatební obřad a jeden
obřad se bude konat 28. 07. 2018, tj. po
uzávěrce Novosedelských listů.
Tentokrát měl svatební obřad poněkud
dramatický průběh. Týden před konáním
obřadu na naši matriku zavolala maminka
s dotazem, jak rychle můžeme vyřídit svatební obřad, neboť se „mladí rozhodli vzít
narychlo, ještě než se narodí očekávané
miminko“. Protože jsme chtěli vyjít vstříc,

vichřice zpracovány, odklizeny a prostřednictvím Loketských městských lesů
prodány za účelem zhodnocení a dalšího
zpracování. Celkem se jednalo o objem
218 m3 dřevní hmoty, přičemž náklady
spojené s likvidací této kalamity přišli na
88 935,- Kč včetně DPH. Po odpočtení
nákladů na těžbu a přiblížení činí čistý
příjem za prodej dříví částku 371 594,Kč bez DPH. Od roku 2014 se příjem
z prodeje dříví z lesního porostu v této
lokalitě blíží částce 800 000,- Kč.
S pozdravem Zdeněk Pojar
udělali jsme maximum proto, aby mohl být ka spolu s přáním pevného zdraví, štěstí a
obřad co nejdříve a tak se svatba konala spokojenosti do života.
do týdne od zavolání. V sobotu 14. 07.
Matrikářka Bc. Jitka Ježková
2018 jsme se všichni sešli v obřadní síni
našeho úřadu, ale to už se miminko hlásilo
a chtělo na svět. Nakonec vše dobře dopadlo a tak jsme svatebním hostům mohli
představit novomanžele Tomáše a Stanislavu Klementovi, miminko se pak narodilo
až následující den ve večerních hodinách.
Novomanželům přejeme hodně štěstí, zdraví a lásky na společné cestě životem a připojujeme také gratulaci k narození potom-

Životní jubilea
Vážení občané, v měsíci srpnu se dožívají významného životního jubilea tito občané Nového Sedla:
03.08. Lenk Kurt
22.08. Wernerová Marie
09.08. Činčerová Hana
30.08. Zadáková Margita
18.08. Doischerová Soňa
31.08. Radimerská Emilie
20.08. Deak Štefan
Vážení jubilanti, jménem Městského úřadu Nové Sedlo a jménem Sboru pro občanské záležitosti Vám ze srdce přejeme pevné zdraví a
hodně štěstí a spokojenosti v osobním životě.
Matrikářka Bc. Jitka Ježková

Malé ohlédnutí po čtyřech
letech práce
Vážení občané,
dovolte mi v tomto čísle Novosedelských
listů zrekapitulovat čtyřletou práci ve vedení města včetně všech akcí, které se ve
prospěch města povedly a které čekají na
svojí realizaci.
Když jsem nastupovala do funkce starostky
města, měla jsem za sebou již téměř 30 let
práce ve státní správě a zkušenosti, které
jsem mohla uplatnit ve své funkci. Vedení
města, tj. starosta a tajemník úřadu by
nemohli fungovat bez všech těch úředníků
a zaměstnanců celého úřadu. Je to jejich

zásluha, že město se neustále posouvá
vpřed, vytvářejí se hodnoty pro žití všech
obyvatel našeho města a dovolím si přirovnat k paralele, že starosta je ten velitel
posádky lodi, které velí, rozhoduje a manévruje nekonečným prostorem zákonů, vyhlášek, nařízení, přání a stížností občanů,
rozpočtem města , dotacemi jak státu, tak
evropských fondů, a hledá nejlepší řešení
jak ochránit finance města a ještě k tomu
rozvíjet samotné město ku prospěchu
všech obyvatel.

města.
Začala bych rokem 2015. V tomto roce byly
ukončeny tyto akce:
-Rekonstrukce a modernizace veřejných
sportovišť a ploch pro volnočasové aktivity
v lokalitě č. 1 a č.2 s celkovými náklady
20.940 851,-Kč, kdy město obdrželo dotaci ve výši 85%.
-Revitalizace panelového sídliště III. etapa
s celkovými rozpočtovanými náklady ve
výši 9.304 692,-Kč s dotací ve výši 4.000
000,-Kč.

Není to pokaždé jednoduché, musíte se
umět rozhodnout, někdy „hned na místě“, -Křižovatka na Výsluní Jalový Dvůr vybudoněkdy po dlouhých jednáních, přijímat ná- vaná v součinnosti s Krajskou správou a
zory druhých, kritiku, spolupracovat se údržbou silnic Karlovarského kraje
svými nejbližšími kolegy i s organizacemi
pokračování na str. 3
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-Konsolidace HW a SW úřadu, zabez- byla provedena firmou Zistav s.r.o. Karlovy Vary ve výši 720.589,pečení a elektronizace agend města pořízena opět z dotace ve Kč
výši 1.224 587,-Kč, náklady města ve výši 300.000,-Kč
-Zpracování PD na Zateplení zdravotního střediska
V roce 2016 byly ukončeny tyto akce:
-Výměna svítidel v Masarykově ulici, v Loketské ulici a v ulici Za

-Revitalizace panelového sídliště IV. etapa s celkovými rozpočtova- Potokem
nými náklady ve výši 9.810 011,-Kč s přidělenou dotací ve výši -Přechod pro chodce v Masarykově ulici
4.000 000,-Kč.
-Strategický rozvojový plán města
-Pořízení nového Územního plánu Nové Sedlo bylo v roce 2016
a mnoho dalších drobnějších akcí z rozpočtu města.
dokončeno a ÚP nabyl účinnosti dne 25.5.2016.
Jenom na opravy bytového fondu se vynakládají velké finanční
-Pasport místních komunikací města bylo zadáno firmě Geodata
prostředky, cca 3.000 000,-Kč ročně. Jedná se o opravy v bytech,
s.r.o. Sokolov dne 31.3.2016 pro všechny úseky komunikací
nové elektroinstalace, odvodnění bytových domů, zateplení fasád i
v katastru obce Nové Sedlo, vložení do mapové aplikace Geosese
opravy střech a okapů a mnoho dalších drobnějších
oprav.
Foto: L. Žišková
a vyhotovení PD aktuálního stavu komunikací včetně mostků aj..
(pokračování příště)
-Dešťová a splašková kanalizace pro zdravotní středisko čp. 524
Ing. Věra Baumanová, starostka města

Kultura a život v obci
Školní akademie 2018
Ve středu 27. června proběhla na školním dvoře třetí open air školní akademie. Akademie probíhá jednou za dva roky a v letošním roce byla organizována společně se
setkáním pedagogů školy k 85. výročí založení české školy v Novém Sedle.
Na akademii vystoupily všechny třídy a pozadu nezůstaly ani učitelky školy se svým
exotickým vystoupením. Celou akademii sledovalo velké množství diváků a účinkující
jim nabídli hodnotný program, který se podle ohlasu přihlížejících líbil.
Všem divákům, účinkujícím a realizačnímu týmu velmi děkujeme a těšíme se na další
školní akademii v roce 2020.
Všechny fotky najdete na Facebooku města - Nové Sedlo lidem

zdroj: www.zs-mestonovesedlo.cz

Mirákulum – povedená akce spolku NOVÝ KURZ
Dne 14.9.2018 pořádal spolek NOVÝ KURZ pod vedením Věry Baumanové celodenní zájezd do zábavného parku MIRAKULUM. Pro
veliký zájem našich občanů byly vypraveny 2 autobusy a ještě zbyl veliký seznam zájemců náhradníků, na které se nedostalo. Nebojte
se! Příští rok spolek NOVÝ KURZ opět zařadí tento zájezd do svého Plánu akcí pro rok 2019. Dostane se na všechny. Bylo to nádherné
a všichni byli moc spokojení. To potěší a má smysl tyto akce pro děti a naše občany dělat.
Věra Baumanová, předseda spolku

Spolek Nový kurz pořádá společně s výborem pro partnerství celodenní zájezd

Možnost prezentace volebních
stran v Novosedelských listech

partnerské město SCHWARZENBERG

Vážení občané, ve dnech 5. a 6.
října 2018 proběhnou volby do
Zastupitelstev obcí a měst. Redakční rada umožní volební straně, která bude mít zájem, její
prezentaci. Místo bude pro
všechny stejné, a to 10x14 cm.
Termín do 17. 8. 2018 na adresu redakční rady měsíčníku.

19.8.2018, odjezd v 10h. od MěÚ Nové Sedlo
Cena: ZDARMA
Přihlášky na tel.: 731 656 280, 725 186 506
ve městě se konají městské slavnosti

Bc. Pittel Tomáš, RR
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Kouzlo studené vody - otužování
Letní sezona pomalu končí a začínáme se připravovat na chladné zimní období. Možná začínáte přemýšlet o tom, jak
posílit svou imunitu, jak se vyhnout chřipce, rýmě… jiným nemocem. Možná vás
napadlo zkusit to s otužováním. Pak ale
vyvstává otázka, jak na to? Kde, jak získat
informace? Proč si o tom něco nepřečíst?
Otužování studenou vodou posílí
vaši obranyschopnost a přitom nic nestojí
(pokud ovšem nebudete stát každý den
hodinu s naplno roztočeným kohoutkem
pod ledovou sprchou J, pak se to nejspíš
projeví
na vašem vyúčtování za vodné a
stočné).
Trpíte bolestmi zad, kolen, kyčlí,
kloubů …? Bolestmi hlavy, migrénami?
Chcete se vyhnout nepříjemným nachlazením, rýmám, chřipkám, angínám? Ano?
V tom případě potřebujete silnou imunitu.
Existuje mnoho způsobů, jak posílit svůj imunitní systém, např. konzumací
dostatečného množství vitamínů, ovoce/
zeleniny. Avšak jedním z nejúčinnějších
způsobů, jak posílit naši obranyschopnost,
je otužování.
Otužování probouzí a posiluje imunitu, která pak lépe odolává nemocem z
nachlazení. Když se přece jen nemoc dostaví, má zpravidla lehčí průběh a dříve
odezní.
Díky otužování tělo lépe snáší
teplotní výkyvy, například přechod z léta do
chladného podzimu, ze zimy
do teplého, slunečného jara nebo
přecházení z klimatizovaných místností
nebo aut na horký letní vzduch a opačně.
Otužování má ale příznivý vliv na

celý organizmus. Je dobrou prevencí, pomáhá např. při alergiích, některých nervových nebo psychických onemocněních,
uvolňuje stres, ráno nastartuje nový den,
zmírňuje bolesti zad, kolen, kyčlí, kloubů.
I když se vám bude zpočátku zdát,
že ve studené vodě plavou miliony jehliček,
tisíce žiletek, nikdy nikoho z nás nezranily.
Ba naopak. Celé generace před námi znaly
účinky otužování na náš organizmus a hojně toho využívaly. Co kdybychom to společně zkusili a přidali se k nim?
Jak s otužováním začít?
Tou nejjednodušší
možností je
otužování
chladným
vzduchem,
například
procházkou
na čerstvém
vzduchu
v
lehkém
oblečení,
ranní
rozcvičkou u otevřeného okna.
Nejsnadnější a nejdostupnější
variantou je však otužování vodou.
Můžeme zvolit postupné, zdůrazňuji postupné, sprchování studenou vodou
(snižovat teplotu vody tak, abychom v ní
vydrželi cca 1 minutu, maximálně 2. Začít
od nohou, postupovat výše; Rozhodně na
sebe hned nepustit ledovou vodu; pravděpodobně by nám to způsobilo rýmu/
nachlazení a bohužel by nás to mohlo i
odradit)
Další možností je koupání ve venkovní vodě, kdy budete s koupáním pokračovat i po letní sezóně.
S chladnoucí vodou se i vaše tělo
bude postupně otužovat. Chce to „jen“

srpen 2018
pevnou vůli a vydržet. Možná se tak propracujete až k zimnímu plavání. Pro mnohé
nepředstavitelné, pro některé jedince velmi
oblíbené.
Karlovarský otužilecký klub (KOK)
nebo chcete-li karlovarská otužilecká skupina zimního plavání připravila pro širokou
veřejnost jednoduchou besedu se zaměřením na to:
jak začít s otužováním, aby bylo nejen
příjemné, ale také splnilo svůj
účel
jak se stát přítelem studené vody a
možná i dalším členem klubu zimního plavání
jak se zahřát před vstupem do vody a
co dělat, když vystoupíme na břeh
vysvětlíme několik způsobů dýchání na
okysličení organismu a jednodu-

ché techniky otužování
rovněž upozorníme na možná nebezpečí, úskalí a možné začátečnické
chyby
doporučíme literaturu, která by vás
mohla zajímat a mohla by vám ve
vašich začátcích pomoct

Rádi bychom vás se spolkem Nový kurz pozvali na besedu, která se bude konat 13. září 2018
od 16h ve velké zasedací síni MěÚ Nové Sedlo
Přijďte, těšíme se na vás :) za Karlovarský otužilecký klub Václav Samberger

Poděkování aneb Jak jsme zachránili milióny
AMT Příbram v poslední době dobrý. Poděkování patří všem, kteří se na zlepšení situace podíleli. Především bych chtěl ocenit aktivitu
občanů v čele s paní Sewaldovou a paní Jánovou, kteří se nebáli diskutovat s vedením města a za správnou věc bojovali.
Děkuji všem, kteří se podíleli na vydařeném vystoupení dětí v rámci konání školní akademie.
Poděkování patří pracovnicím městské knihovny, které pro děti připravují zábavná odpoledne.
Děkuji všem, kteří část ze svého volna věnují práci s dětmi, s mládeží, pořádají kulturní a sportovní akce.
Poděkování patří radním, kteří podpořili můj návrh na audit, který by potvrdil či vyvrátil tvrzení paní starostky (usnesení č. 473/2015 –
22. RM), že je potřeba navýšit počet pracovníků na městském úřadu. Za audit město zaplatilo cca 70 000,- Kč. Audit potvrdil, že není
potřeba navyšovat počet úředníků. Pokud by radní akceptovali návrh paní starostky, tak by město muselo ze svého rozpočtu navíc hradit plat dalšímu úředníkovi (cca 30 000,- Kč za měsíc, cca 360 000,-Kč za rok, cca 1 080 000,-Kč za tři roky).
Děkuji radním města, že nehlasovali pro provedení nové plynové přípojky a záložního zdroje tepla na zemní plyn pro vytápění bytového
domu – Nové Sedlo, Příčná č. p. 483, 484 (usnesení č. 463/2015 – 22. RM – 14. 10. 2015). Pokud by dva radní podpořili názor paní
starostky, tak by se pravděpodobně stejně jako panelák ve Sklářské ulici další bytový dům odpojil od CZT a podmínky pro jednání o
odkupu bytového domu by byly mnohem složitější.
Děkuji radním a zastupitelům města - paní starostka hlasovala na RM pro - (nad usnesením 396/2017 - 23. RM), že nepovolili změnu
územního plánu a neumožnili tak vznik další průmyslové zóny, tentokrát na louce u Malé Anny.
Děkuji zkrátka všem, kteří přispívají svým konáním a jednáním k tomu, aby se nám v Novém Sedle žilo lépe.

Stanislav Srba
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Dům pro seniory
Město Nové Sedlo podalo žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci na stavbu domu pro seniory. Neuspělo. Proč? Důvodem
byla chyba v projektové dokumentaci. Schodiště nebylo projektováno v souladu s platnými normami.
Na neúspěch při snaze získat dotaci navázal záměr snížit náklady města z cca 28 000 000 Kč na cca 23 000 000,- Kč. Sníží se cena,
sníží se kvalita bydlení. Místo tří domů, které měly být situovány do tvaru písmene „u“, bude jenom jeden. Přízemní byty nebudou
s terasou. Další změny budou následovat.
Jaké měly být původní náklady na výstavbu?
Náklady na výstavbu projektant vyčíslil na cca 28 000 000 Kč. Z toho výše dotace měla činit 12 600 000,- Kč. Až na dotaz zastupitele
vedení města poskytlo informaci o výběrovém řízení. Zúčastnila se ho jedna firma, která by zakázku zhotovila za cca 40 000 000,- Kč.
Podle sdělení pověřeného úředníka tím, že překročila městem maximální požadovanou částku, porušila pravidla výběrového řízení.
Město by muselo v případě, že by dostalo dotaci, znovu vyhlásit výběrové řízení.
Jak se rozhodují zastupitelé?
V případě hlasování ohledně domu pro seniory neplatí zjednodušení – ano, souhlasím s přepracováním projektové dokumentace –
jsem pro dům pro seniory,- ne, nesouhlasím s přepracováním projektové dokumentace – nejsem pro dům pro seniory. Zastupitelé dostávali neúplné a jednostranné informace ze strany vedení města. Hlasování o finálním přepracování projektové dokumentace by podle
mého názoru mělo proběhnout až ve chvíli, kdy zájemci o bydlení v domě pro seniory budou seznámeni se zamyšlenými změnami nebo
výškou nájemného.
Stanislav Srba

Poslední zvonění
Poslední zvonění – rozloučení s deváťáky Základní školy v Novém Sedle se
letos konalo v pondělí 26. 08. 2018 ve velké zasedací síni Městského úřadu
v Novém Sedle. V 16.00 hod. přivítala starostka města, Ing. Věra Baumanová,
končící žáky a všechny milé hosty. Za základní školu promluvil pan ředitel, Mgr.
Josef Sekyra, zástupce ředitele školy paní Mgr. Eva Machulková, pak se přidala Mgr. Brigita Möcklová, která provázela vycházející žáky I. stupněm ZŠ, a nakonec pár slov svým svěřencům řekla také Ing. Petra Strejcová – třídní učitelka. Za žáky se s učiteli rozloučil Miroslav Demeter. Na závěr si žáci připravili
krátkou prezentaci, při které si všichni zavzpomínali, jak to bylo, když ve škole
začínali. O zdárný průběh prezentace a o hudební doprovod se postaral Bc.
Tomáš Pittel. Ten nakonec pořídil i fotodokumentaci z celé akce, kterou si můžete prohlédnout na webových stránkách města v sekci Fotogalerie či Facebooku města – Nové Sedlo lidem. Celou akci zakončilo společné zvonění na zvonečky – symbol zahájení a ukončení školní docházky. Na závěr se paní starostka se všemi rozloučila a
popřála žákům hezké prázdniny.
Za SPOZ Bc. Jitka Ježková

8. třída v Lokti na hradě - konec školního roku

Dentální hygiena: Michaela Gančevová, DiS.
Masarykova 524, Nové Sedlo
kontakt: telefon – 352 669 379, 776 653 643
Ordinační hodiny:
pondělí
07:00 – 16:30 hodin
úterý
------------------------středa
07:00 – 15:00 hodin
čtvrtek
13:00 – 19:00 hodin
pátek
07:00 – 12:00 hodin
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Sport
25. ročník Turnaje Domorodců
2018 – 10. Ročník memoriál Jaroslava Kloudy
Turnaj
začal
slavnostním
zahájením
v 9:00hod., v novosedelském areálu Edgara
Hopfa a v 9:15 hod. už naplno začali tuhé
boje o vítěze 25. 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. Jsem nesmírně rád, že
vše od začátku fungovalo tak, jak jsme si
naplánovali a hlavně přáli. Přálo nám i počasí, protože svítilo sluníčko a zároveň foukal i
osvěžující větřík, ale hodně lidí, fanoušků i
hráčů to to počasí podcenilo a slibně se spálilo. Hrací doba utkání ve skupinách byla 1 x
16 minut. Ve vyřazovacích bojích se už hrálo
2 x 10 minut. Naposledy se do balónu koplo těsně před 17 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 základních skupinách to byli hlavně Martin
Výsledkový souhrn:
Skupina A:
1. místo Joga Boníto - 15 bodů - skóre 19:1
(Chalupáři 2:0, Spanilý Sliz 2:0, Navyměknem 5:0, FC Pivoflašky(SRN) 1:0, AS Roma
9:1)
2. místo Chalupáři - 12 bodů - skóre 22:6
(Spanilý Sliz 6:3, Nevyměknem 6:0, FC Pivoflašky 2:0, AS Roma 8:1)
3. místo Spanilý Sliz - 9 bodů - skóre 18:10
(Nevyměknem 4:1, Pivoflašky 3:1, AS Roma
8:0)
4. místo FC Pivoflašky (SRN) - 6 bodů - skóre
6 :7 (Nevyměknem 3:0, AS Roma 2:1)
5. místo Nevyměknem - 3 body - skóre 3 : 19
(AS Roma 2:1)
6. místo AS Roma - 0 bodů - skóre 4 : 29
Skupina B:
místo N.S.Devils-Lebkouni - 15 bodů - skóre
9 : 2 ( Fifa 2:1, Atletiko 1:0, Bambuča
2:1, Stará Garda 2:0 a Dobyvatelé 2:0)
2 místo Atletiko - 9 bodů skóre 7:6 (Fifa 1:0,
Stará Garda 2:0, Bambuča 0:4, Dobyvatelé 4:1)
3. místo Fifa 9 bodů – 13 : 6 (Bambuča 3:2,
Stará Garda 4:0, Dobyvatelé 5:1)
4. místo Stará Garda – 4 body – 3 : 10
( Bambuča 1:0, Dobyvatelé 2:2)
5. místo Dobyvatelé – 4 body – 6 : 14 ( Bambuča 1:0)
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Hányš, Petr Klöcker a Marcel Procházka, ale
i ostatní pomáhali, jak mohli. V rozhodujících
utkáních už se své práce ujal zkušený Martin
Hányš a i díky němu vše proběhlo bez hádek
a velkých chyb. Za toto všem moc děkuji.
25. ročník byl jubilejním a to i v tom ohledu,
že se jednalo o již 10. ročník memoriálu Jaroslava Kloudy. Již v pátek odpoledne jsem
odvezl, jako každý rok, nejprve na hřbitov
květinový koš a u zapálené svíčky jsem si
chvilku popovídal s kamarádem, který navždy zůstane v našich srdcích. Na sále jsem
poté za všechny předal kytice a dárek Kačce
Kloudové a Aničce Kloudové.
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, J. Werner – N.Sedlo, Lakatoš
Eduard- Loučky, Martin Drechsler – Chranišov, Manželé J. a S. Suchý, David Altman Vintířov, Marek Pešák – N.Sedlo, 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
MUDr. Miroslav Černý – N.Sedlo,
Dále patří pochvala Jiřímu Charvátovi mladšímu, za pomoc s vyhlašováním výsledků turnaje a vším, s čím mi před, po a i během
turnaje pomáhal - děkuji. Další poděkování
paní Wernerové za výborný štrúdl ke kávičce
před začátkem turnaje. Poděkování patří též
pánům Marcelovi Procházkovi, Valdemaru

Langovi a Milanu Kubelkovi za pomoc
s organizací turnaje. Holkám Monice, Jarmilce a Renatce, které se staraly o naše občerstvení a za příjemnou a perfektní obsluhu
v bufetu a samozřejmě tak i jejich pomocníkovi, „grilmistrovi“, Vládíkovi Wernerovi. Dále
děkuji pracovníkům restaurace Meteor za
rychlou a příjemnou obsluhu po celý večer a
také za výbornou muziku p. Dušanovi Demeterovi. A v neposlední řadě děkuji městu
Nové Sedlo za propůjčení stanu, stolů a lavic, a také manželům Bálintovím, za připravený sál.
Dále chci dodat, že už teď se nesmírně těším na příští ročník, kdy má mužstvo Chalupářů velkou možnost vyhrát potřetí v řadě, a
tím pádem si nechat putovní pohár ve své
moci. Proto doufám, že se najde někdo, kdo
jim tuto sérii přetrhne, a já nebudu muset
shánět nový putovní pohár.
Na úplný závěr dodám, že absolutně největší
aplaus obdržel a zároveň si ho moc a moc
zaslouží můj, náš kamarád a fanoušek Sedelského fotbalu a našeho Baníčku – Míla
Saxa, kterému jsme koupili a předali jeho
vlastí pohár Turnaje Domorodců a tím jsme
mu doufám udělali nesmírnou radost.
Ještě 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.
S pozdravem předseda TJ BU Nové Sedlo,
Stanislav Suchý

6. místo Bambuča – 3 body – 8 : 8
Čtvrtfinále:
Joga Bonito – Stará Garda 4:0, Spanilý Sliz –
Atletiko 0:0 p.k. 3:2,
Chalupáři – Fifa 2:0, FC Pivoflašky –
N.S.Devils-Lebkouni 0:4.
Semifinále:
Joga Boníto – Spanilý Sliz 0:1 a N.S.DevilsLebkouni – Chalupáři 1:1 p.k. 2:3.
O 3. místo:
pokutové kopy - Joga Boníto – N.S.Devils 2 :
3
Finále:
Chalupáři – Spanilý Sliz 3:1.
Celkové Pořadí: 12. místo AS Roma, 11.
místo Bambuča, 10. místo Nevyměknem, 9.
místo Dobyvetelé, 8. místo Stará Garda, 7.
místo FC Pivoflašky (SRN), 6. místo Fifa, 5.
místo Atletiko, 4. místo Joga Boníto, 3. místo
N.S.Devils – Lebkouni, 2. místo Spanilý Sliz a
1. místo Chalupáři.
Nejlepší hráč turnaje – Pavel Suchý ( Spanilý
Sliz )
Nejlepší brankář turnaje – Josef Květ ( Stará
Garda )
Allstars turneje – Stanislav Krupička
(Sp.Sliz), Milan Pešák ml. (Joga Bonito), Jakub Rosenberg (Chalupáři), Martin Werner
( Joga Bonito) a Andreas Oppold ( FC Pivoflašky – SRN).

Individuální ocenění provedlo družstvo N.S
Devils:
Nejhezčí gól turnaje: Mikuláš Kovačík ( Stará
garda)
Sběrači odpadků po celý turnaj: Milan Pešák
starší a Lenka Holmanová.
Prase Turnaje: nejvíce faulující hráč turnaje
– Jiří Fatka ( N.S.Devils.Lebkouni)
Drzost turnaje: dloubák při pokutovém kopu
alá A. Panenka - Robert Jelínek (N.S.Devils)
Smolař turnaje: po zranění pískal utkání –
Petr Klöcker ( Spanilý Sliz )
Sympaťáci turnaje: mužstvo z Německa FC
Pivoflašky ( vedoucí Daniel Vodička )
Nejhezčí kluk turnaje: Julius Dudi ( Stará
garda )
Nejsmutnější hráč turnaje: prohru
v semifinále obrečel - Dominik Suchý ( Joga
Bonito)
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nejstarší hráč turnaje domorodců Mikuláš Kovačík

Důležitá telefonní čísla:
MUDr. Miroslav Černý, zubař
MUDr. Zdeňka Kamenská, dětská lékařka
MUDr. František Kandel, gynekologie
MUDr. Vít Baloun, praktický lékař
MŠ Sklářská
Pošta Nové Sedlo

Skláři ze společnosti O-I navštívili pivovar Krušovice.
Prohlédli si plnicí linku a
ochutnali místní pivo
Jeden z nejstarších českých pivovarů přivítal celkem
osmdesát
zaměstnanců ze
dvou sklářských
závodů O-I z Dubí
a Nového Sedla. Ti
se seznámili s tím, jak jejich skleněné lahve
zpracovává pivovar Krušovice, jeden
z významných klientů O-I v České republice.
Skláři tak měli příležitost podívat se, jak se
jejich vyrobené lahve plní zlatavým mokem
a připravují na cestu k milionům zákazníků.
„Prohlédli jsme si jednotlivé provozy pivovaru včetně úseků, kde se manipuluje s lahvemi. Bylo zajímavé uvědomit si, že se naše
výrobky chystají z pivovaru do tisíců obchodů, restaurací i do běžných domácností,“
řekl Jan Kosták ze společnosti O-I. Po exkurzi následovala degustace tří druhů piva a
společný oběd v místní restauraci.

603 217 531
602 120 373
736 784 448
777 486 014
352 669 338
954 235 734

V O-I je místo i pro vás
Sklárna v Novém Sedle nabízí 20 volných
pracovních pozic pro strojníky, opraváře
strojů, mechaniky a další zaměstnance s
technickým vzděláním. Ti se mohou stát
součástí profesionálního týmu, který dodává skleněné lahve pro pivovary jako Krušovice a další zákazníky nejen v České republice. Mezi nabízené benefity patří pět týdnů
dovolené, příspěvek na penzijní připojištění,
nadstandardní směnové příplatky nebo
dotované obědy. „Snažíme se každého zaměstnance podporovat v kariérním růstu,
proto zajišťujeme pravidelná školení a odborné kurzy. Odměnou jsou nám spokojení
a dlouholetí zaměstnanci, z nichž někteří u
nás pracují i přes 20 let,“ říká Kamila Hlaváčková, HR manažerka pro O-I.
Chcete se stát součástí týmu O-I? Dejte
nám o sobě vědět na prace@o-i.com.
O společnosti O-I
Společnost Owens-Illinois, Inc. (NYSE: OI),
největší výrobce skleněných obalů na světě,
utváří značky zákazníků, které jsou založeny
na odborných technických znalostech, a
které vynikají řemeslným zpracováním. Vynalézavý design a výrobní možnosti odlišují
firmu O-I od ostatních výrobců – díky nim

vítězné mužstvo turnaje Chalupáří

získala celosvětově vedoucí postavení ve
výrobě skleněných obalů s cílem provádět
výrobu ekologicky a s ohledem na udržitelný
rozvoj. Celosvětové ústředí je ve městě Perrysburg v americkém Ohiu.
V České republice O-I zaměstnává téměř
400 zaměstnanců. Mateřskou společností a
zároveň jediným vlastníkem společnosti O-I
Sales and Distribution Czech Republic,
s.r.o. je společnost O-I Manufacturing Czech
Republic, a.s., která se zabývá výrobou obalového skla. V České republice má společnost O-I dva závody, a sice v Novém Sedle
na Karlovarsku, kde se vyrábí barevné sklo,
a v Dubí na Teplicku, kde je vyráběno sklo
čiré.
Společnost O-I spustila iniciativu Glass Is
Life™, jež propaguje široké výhody skleněných obalů na klíčových trzích po celém
světě. Více informací na
www.glassislife.com.
Pro více informací, prosím, kontaktujte:
Kristýna Blahetová
PR Consultant, Grayling
Email: kristyna.blahetova@grayling.com
Mobil: 775 558 271
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Pepa
Jsem ještě kluk, ale už ne
dítě malé, chci vědět vše,
třeba „ Proč hovno nehoří
nebo jak láska vzplane“.
Každý mi říká, jak důležité je
se učit,
ale já zase vím, že děti by se
neměly mučit.
Tak ať mi někdo řekne, kdo
určil tahle pravidla,
protože fakt hustý jsou, jak
babiččina povidla.

Ve čtvrtek 21.6.2018 pasovala 9.tř. ZŠ Nové Sedlo naše předškoláky. Nyní již mohou oficiálně
nastoupit do dlouhého studentského vlaku. Všechny fotky jsou k nalezení na Facebooku města
- Nové Sedlo lidem.

Každý den vstávat brzo ráno,
tak to potvrdíte, že to není
zdrávo.
A to nemluvím o tom, že musím jít brzo spát,
místo toho, abych mohl
v klidu Xbox hrát.
A tak každé ráno poslušně
jako opička vstávám
a bez nadšení při odchodu
svojí mámě mávám.
Ve škole dokola – písemky,
zkoušení, učení nové látky …,
tak ať se pak učitelé nediví,
že v tom máme zmatky.
Rodiče mi říkají, ať učení víc
dám,
že to dělám pro sebe, ať se
dobře mám,
Ale já přeci nebudu šprt,
Jsem kluk v pubertě a ne
závodní chrt.
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