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Informace z radnice
Vážení občané, rok 2019 nám klepe již na dveře, ale ještě několik slov k roku 2018, a
vlastně k celému volebnímu období 2014-2018.
Děkuji všem úředníkům v čele s panem tajemníkem za jejich aktivní přístup a vstřícnost
k občanům města i zaměstnancům Zařízení města za jejich plné nasazení při úklidu a
zvelebování našeho města po celé funkční období.
I po říjnu 2018 se potvrdila oprávněnost cesty, kterou jsme se rozhodli jít. Poděkování patří i všem těm, kteří svou dobrovolnou
činností zajišťovali kulturní i sportovní aktivity pro všechny věkové kategorie našich obyvatel. I nadále se budeme snažit podporovat všechny ty, kteří se snaží přistupovat zodpovědným způsobem k životu v našem městě.
Není to pokaždé jednoduché, musíte se umět rozhodnout, někdy „hned na místě“, někdy po dlouhých jednáních, přijímat názory
druhých, kritiku, spolupracovat se svými nejbližšími kolegy i s organizacemi města.
Touto cestou bych Vám chtěla popřát klidné a radostné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a šťastné vykročení tou správnou
nohou do roku 2019.
Na závěr použiji citát: „ Nemluv, pokud tvá slova nejsou lepší než ticho.“ (Buddha)
Ing. Věra Baumanová, starostka města

Hřbitov – důstojné pietní místo a „MY BUDEME SVÍTIT“
Vážení občané, konečně se povedlo osvětlení hřbitova. Stalo se to na „dušičky“ pouze provizorně, ale v roce 2019 se dočkáme, aby celý hřbitov byl osvětlen, a vy můžete za svými blízkými zesnulými být kdykoliv. Projekčně jsme již připraveni, finančně
také. Pouze čekáme na povolení ČEZU, které se neúměrně protahuje vzhledem ke
složitosti jejich celé společnosti. Ale věřím, že se naše snaha dotáhne do vítězného
konce a „ MY BUDEME SVÍTIT“. Veliký podíl má a bude mít na samotné realizaci pan
Petr Los, kterému touto cestou děkuji. Na spolupráci se těší
Ing. Věra Baumanová, starostka města

UPOZORNĚNÍ
Vybudováním sběrného dvora došlo k prokazatelnému snížení odkládání odpadů mimo vyhrazená místa, přesto však přibývají případy, kdy dochází ke špatnému třídění odpadů. Upozorňujeme občany města Nové Sedlo, kteří netřídí komunální odpad, ukládají do nádob na
tříděný odpad jiný druh odpadu, případně ukládají odpady mimo sběrné nádoby na veřejná
prostranství a zakládají tak černé skládky, nejen porušují obecně závaznou vyhlášku města,
dopouštějí se přestupku a hrozí jim za takové jednání pokuta, ale také navyšují náklady,
které musí město vynaložit na likvidaci odpadů.
Neukáznění občané budou trestáni!
Informace o třídění a odpadovém hospodářství najdete i na stránkách města: http://www.mestonovesedlo.cz/
Apelujeme na všechny občany města, aby město Nové Sedlo bylo krásnější.
Marcela Sienková

Úřední hodiny MěÚ Nové Sedlo v období Vánočních svátků
19.12.
8:00 - 17:00 hod.
31.12. Z technických a organizačních důvodů zavřeno
20. - 21.12. a 27. - 28.12. Lze si domluvit schůzku v případě neodkladné záležitosti (tel. podatelna - 352 358 106)

Pozvánka
na zasedání Zastupitelstva města dne 12. 12. 2018 od 15.00 hodin v zasedací síni Městského
úřadu Nové Sedlo.
Program jednání:
1) Plán práce ZM a výborů na rok 2019, 2) Rozpočet na rok 2019, 3) Zpráva o poskytován služeb
CZECHPOINTU v roce 2018
4) Zpráva o poskytování služeb v oblasti datových schránek za rok 2018, 5) Zpráva o plnění investičních akcí za rok 2018
6) Různé, 7) Diskuze, 8) Závěr
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Životní jubilea
Vážení občané, v měsíci prosinci se dožívají významného životního jubilea tito občané Nového Sedla:
01.12.
Trojáková Marie
07.12.
Mokrá Ingrid
10.12.
Doubek Václav
14.12.
David Werner
16.12.
Varga Vojtěch
Vážení jubilanti, jménem Městského úřadu Nové Sedlo a jménem Sboru pro občanské záležitosti Vám ze srdce přejeme pevné
zdraví, hodně štěstí a spokojenosti v osobním životě.
Samozřejmě, že vše nejlepší, hodně štěstí a zejména pak pevné zdraví přejeme i všem ostatním jubilantům, od kterých jsme
neobdrželi souhlas s uveřejněním v Novosedelských listech a nejsou tudíž uvedeni v našem výčtu. Tentokrát bylo osloveno celkem 13 jubilantů, kteří se v měsíci prosinci dožívají významného životního jubilea, obdrželi jsme ale pouze 5 souhlasů
s uveřejněním v Novosedelských listech. Vždycky je nám líto, když nemůžeme uveřejnit všechny jubilanty, ale bohužel musíme
vyhovět právním předpisům a uveřejnit jen ty, kteří vyplněný a podepsaný souhlas včas doručili našemu úřadu.
Matrikářka Bc. Jitka Ježková

100. výročí vzniku
Československa

prorektor Univerzity Karlovy profesor
Martin Kovář.

Já jsem měla tu čest se zúčastnit
Před sto lety se začala psát nová
dne 28. 10. 2018 od 20.00 hodin
kapitola našich dějin. Dne 28.
na Pražském hradě oslav k tomuto
října 1918 vznikl samostatný
výročí. Rovněž tak ve městě jsme
československý stát a lidé tento
položili kytice
S předsedou senátu - p. Kuberou
okamžik prožívali velmi
k v ě t ů
emotivně. Vznik vlastního, suverénního státu k pomníkům připomínající toto výročí a
provázela veliká euforie. Jak je to ale dnes?
před Základní školou prvního stupně jsme
společně se žáky celé školy zasadili
„Mentalita Čechů a Slováků se od roku 1918
památnou lípu. I naše město důstojně
nijak dramaticky nezměnila. Dnešní doba se
oslavilo 100. let výročí vzniku
na první pohled může zdát hrubší a syrovější,
Československa.
při bližším zkoumání či hlubší znalosti zjistíme,
Se zastupitelem města
S hejtmankou KK
Ing. Věra Baumanová, starostka města
p. Köenigsteinem
J. M. Vidlumetzovou že rozdíly nejsou příliš velké,“ uvedl historik a

Oslavy 100. výročí vzniku Československa na ZŠ

Více fotek a video z oslav na Facebooku města
Již v minulém čísle Novosedelských listů jsme Vás informovali o exkurzi do Prahy, při které žáci základní školy navštívili výstavu „Doteky státnosti“, prohlédli si
Pražský hrad a připomněli si tak 100. výročí založení Československé republiky.
V rámci oslav 100. výročí republiky proběhl na základní škole projektový den.
Cílem projektu bylo připomenout
si významné výročí založení republiky, posílit výchovu
k občanství a společenskou aktivitu, přiblížit dobu posledních
100 let vzhledem k našemu regionu a zapojit žáky do poznávání toho, jak se žilo
v Československu.
Žáci během dne navštívili několik
stanovišť, kde si připomněli státní
symboly a seznámili
se významnými českými a československými osobnostmi z oblasti
politiky, vědy, umění a sportu.
Svou besedou žáky zaujal také
historik z Chodova Miloš Bělohlávek. Výsledkem žákovské
práce jsou papírové lípy
s medailonky významných
osobností.
Vyvrcholením celého dne bylo
zasazení lípy republiky před
budovou 1. stupně základní školy. Do země
byla zakopána schránka s informacemi o
současném dění ve škole. V úplném závěru
projektového dne si všichni společně zazpívali českou státní hymnu a píseň prvního
prezidenta T. G. Masaryka „Ach synku, synku“.
Mgr. Romana Cihlářová

Novosedelské listy

říjen 2017

strana 3

Novosedelské listy

prosinec 2018

strana 3

MŠ Nové Sedlo, ZŠ Nové Sedlo, MěPo NS, MK Nové Sedlo
HA L LOW E E N V M Š M A S A RY KOVA
Začalo to výzvou, Mámo, táto, pojďte si hrát!
Děti a rodiče doma vyráběli na halloweenské téma (aneb dýňobraní) a poté jsme si těmito
výrobky vyzdobili školku a rej mohl začít.Čardějnice, kostry, upíři a další strašidýlka skákali
přes ohnivý kotlík, podlézali čarodějnické koště, chodili v sedmimílových botách, tančili a
prováděli další strašidelné kejkle!
K tomu jim p. Šimicová upekla spoustu dobrot. Děkujeme!!

MŠ Skářská
Měsíc říjen a část listopadu jsme společně prožili ještě
Foto: L. Žišková
v pěkném podzimním počasí. Spoustu času jsme tedy
ještě snažili prožít venku. Děti si ale užily také pěkných
akcí a mají tak jistě spoustu nových zážitků. Předškoláci
navštívili školu, všechny děti zhlédly pohádkové představení Divadla Z bedny „O vodníčkovi “, v maskách oslavily
Halloween a zařádily si v hernách „Hafík“ a „Hopa,
hopa“. Začalo chladnější počasí a my se již připravujeme na rozsvěcení vánočního stromečku, kde všechny přítomné snad potěšíme krátkým vystoupením.
Těšíme se na Vás.
Třída ježečků a soviček.

Krajské kolo ve stolním
tenise
Dne 14. 11. 2018 jsme se zúčastnili
krajského kola ve stolním tenise, které
se konalo na Gymnáziu Cheb. Po
urputných bojích v okresním kole,
které se uskutečnilo v Novém Sedle
dne 8.11.2018, se do krajského kola
probojovalo družstvo dívek ve složení
Jiřina Přibylová a Hanka Kopčová. Ve
velké konkurenci dívky skončily na 6. místě.
Ing. Petra Strejcová
více fotek na www.zs-mestonovesedlo.cz

Městská policie
Nové
Sedlo
informuje:

V minulosti se několikrát kamerový
systém osvědčil nejen Městské policii
Nové Sedlo, ale také kolegům
z Obvodního oddělení Policie ČR v Lokti
Od začátku listopadu v oblasti majetkové trestné činnosti,
došlo
k posílení dopravních přestupků a porušování
MDKS města Nové Obecně závazných vyhlášek města.
Sedlo o 2ks statických kamer v lokalitě
Stále se objevují nové případy
sídliště, které jsou zatím ve zkušebním odkládání nadměrného odpadu (části
provozu. Konkrétně jde o ulici Sadová a nábytku, koberce, zařízení bytu atd.) ke
její vrchní část (dětské hřiště, přilehlá kontejnerům komunálního odpadu, což
parkoviště, prostor pro kontejnery, okolí je vzhledem k platnosti Obecně závazné
domu čp. 513). Další kamerový bod byl vyhlášky města Nové Sedlo nepřípustné
zřízen na dětské hřiště za domem a v minulosti právě na základě
v Sadové ulici čp. 499, 500. V současné kamerového systému došlo k řešení
době
kamery
MDKS
preventivně uvedeného jednání formou uložením
monitorují hlavní části sídliště a do příkazu na místě.
budoucna
se
i
nadále
počítá
Městská policie opakovaně
s rozšiřováním kamer na sídlišti města.
informuje, že nadměrný odpad je možno

v předepsaných
termínech
zcela
bezproblémově uložit ve sběrném dvoře
technických
služeb
města
nebo
v určitých
případech
po
uhrazení
poplatku v pokladně města je možno
využít technické služby města pro odvoz
nadměrného odpadu.
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, str. Roman Tvarůžek,
Městská policie Nové Sedlo
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Vážení přátele a čtenáři knihov- pro děti i dospělé s vánoční tématikou, které máme v knižním
fondu zakoupit knihu pro své ratolesti pod vánoční stromeček. Na
ny,
výběr budou pohádkové a populárně-naučné knihy, dětské detekrádi bychom Vás informovaly o
tivky, obrázkové čtení pro nejmenší a další
proběhlých akcích v měsíci listopadu. Ve středu 7. 11. proběhlo
pletení adventních věnců a svícnů z papírů pod dohledem zruč- ve čtvrtek 13.12. od 17h. (v prostorách knihovny) – Vás zveme
né paní. Jany Klausnerové. Díky její trpělivosti si „pletařky“ mohly na další přednášku manželů Vejříkových, které je na téma
odnést výsledek svého snažení domů. Věříme, že jejich výrobek „Island, království ledu“. Přednášející zatím prozradí… : „Island je
bude zdobit (nejen letos) vánoční stůl. O toto vyrábění byl veliký v posledních letech jedna z nejrychleji se rozvíjejících turistických
zájem, a proto bychom chtěly podobnou akci naplánovat v měsíci destinací. Ročně se do této země vydá desetkrát více lidí, než žije
dubnu na téma „Velikonoce“.
na ostrově obyvatel. Jednou z možností, jak se vyhnout přetlaku
V pondělí 12. 11. se opět setkaly maminky na rodičovské dovole- turistů, je navštívit tuto zemi v zimě, která vám v tuto dobu poné. Společně si vyrobily obrázky z darů podzimní přírody. skytne zase zcela originální pohled na tamní dechberoucí přírodní
S použitím spadaného listí, voskovek, průhledných i neprůhled- scenérie. A jako bonus se vám v noci toto ledové království může
ných papírů vytvořily úžasné kresby v podobě panáčků a autíček. zahalit do překrásného závoje polární záře.“
S nápady na vyrábění vždy přichází maminka paní. Petra Rubášo- ve středu 19.12. od 15 do 16:30h. – zveme rodiče s dětmi na
vá, a proto bychom jí chtěly touto cestou moc poděkovat.
„Vánoční posezení s knihou“. Společně si popovídáme o vánočVe dnech od 12. do 30. 11. proběhla v knihovně vánoční výstava ních tradicích, přečteme pohádku, zazpíváme koledy a rozsvítíme
dekorací, které vyrobila pí. Jana Klausnerová. Návštěvníci i čtená- vánoční stromeček. Nebude chybět ani vánoční nadílka.
ři měli možnost shlédnout svícny, anděly nejen z papíru ale
Vaše knihovnice
i z korálků, dále adventní věnce, zvonky z pedigu…
V měsíci prosinci pro Vás připravujeme mnoho zajímavých akcí, UPOZORNĚNÍ: Knihovna bude v letošním roce naposledy otevřena v pátek 21. 12. 2018 do 13:30 hodin. Mezi svátky bude zavřena které Vás srdečně zveme:
no. Knihy budou automaticky prodlužovány na leden.
od pondělí 3.12. do čtvrtka 13.12. – proběhne výstava fotografií
Těšíme se na Vás ve středu 2. 1. 2019.
manželů Vejříkových, tentokrát
z cest po Islandu (navazuje na
přednášku)
pondělí 10.12. od 10h. - zveme
maminky na rodičovské dovolené,
které chtějí své ratolesti pomalu
zapojovat do kontaktu s jinými
dětmi a zároveň rozvíjet jednoduchým vyráběním jejich motoriku.
Maminka Petra Rubášová si pro Vás připravila vyrábění se zimní
tématikou
od pondělí 10.12. do středy 19.12. – pořádáme akci „… a vánoční čas přichází“. V těchto dnech můžete shlédnout výstavu knih

Kultura a život v obci

Více fotek na Facebooku města - Nové Sedlo lidem

Rekord - opět pytle kaštanů a žaludů pro naše
zvířátka v lesích
Dne 13. 11. 2018 v 8.00 hodin se v tělocvičně I. stupně ZŠ Nové Sedlo
uskutečnilo, jako každoročně, slavnostní vyhodnocení žáků I. stupně ve
sběru kaštanů a žaludů. V letošním roce byl překonán dosavadní rekord.
Děti nasbíraly celkem 2 561 kg kaštanů a žaludů. Nový kurz v čele
s předsedou spolku Ing. Věrou Baumanovou a místopředsedkyní Danou
Čtvrtníkovou opět udělaly radost mnoha dětem, které zvítězily. Předaly
jim hodnotné ceny – knížky, sladkosti, věcné ceny a rovněž i pro
maminky a všechny příbuzné, které se svými dětmi sbírali tyto plody i
hodnotné dárky od firmy Blex Karlovy Vary, výrobce kuchyňského zboží.
Touto cestou děkujeme rovněž i paní učitelce Mgr. Strejcové, která se postarala o příjem všech kaštanů a žaludů od dětí a rovněž
vytvořila nádherné diplomy pro jednotlivé výherce. Ceny společně předával i Pavel Varga a Tomáš Pittel pořídil fotodokumentaci z této
akce. Poděkování patří všem dětem, které sbíraly lesní plody a postaraly se o naše zvířátka v lesích.
Dana Čtvrtníková, místopředsedkyně spolku Nový kurz

Umístění ve sběru ve třídě:
1.A = 198,5 kg
Brejšová V. - 56 kg
Nečina F. - 37,5 kg
Stehlíková E. - 30 kg

2. A = 261,5 kg
Brejšová N. - 57 kg
Tolarová K. - 54 kg
Tolar J. - 49 kg

3.A = 358 kg
Zedníčková A. - 157 kg
Stokláska A. - 100 kg
Krejčí J. - 97 kg

4.A = 1.713 kg
Šimicová V. - 522 kg
Deáková K. - 453 kg
Slavíček F. - 282 kg

5.A = 120 kg
Stoklásková H. - 100 kg
Tupý - 14 kg
Dudek - 6 kg

říjen 2017

prosinec 2018

Novosedelské listy

strana 5

Novosedelské listy

strana 5

Výsledky dnešních dětských rybářských závodů v
Loučkách
1. místo Jakub Porazík
2. místo Jaroslav Barták
3. místo Hana Kopčová
Největší ryba: Josef Münzer
První chycená ryba: Jakub Porazík
Nejmladší účastník: Hanička Opočenská
Celkem se závodu zúčastnilo 28 dětí.
Pro nepřízeň počasí ryby moc nebraly, přesto mladí závodníci byli vytrvalí,
a vydrželi až dokonce závodu. Během závodu bylo pro děti připraveno
občerstvení, limonáda , teplý čaj a překvapení pro každého - teplá pizza.
Více fotek na Facebooku - Rybářský Kroužek
Rodiče měli k dispozici kávu zdarma
Také Děkujeme sponzorům, kteří nám pomohli uskutečnit tyto závody, městu Nové Sedlo, městu Loket a ČRS MO Loket.
Děkujeme Všem mladým rybářům za účast a těšíme se na další spolupráci.
Kopčo Jan

Nádherné představení „Tři
letušky v Paříži“
Dne 27. 10. 2018 jsem s městem Nové
Sedlo v čele s paní Baumanovou jela do
Prahy na divadelní představení „Tři letušky v Paříži“ do divadélka Radka Brzobohatého MANA ve Vršovicích. Shlédli
jsme rozvernou komedii z pera slavného autora Marca Camolettiho.
Úspěšný pařížský architekt svůj milostný život koordinuje s letovým řádem,
který se mu zdá být dokonalý. Letušky americké, ruské a německé společnosti zatím nic netuší. Ale perfektní navigační systém začíná mít trhliny.
Na scéně je i jeho kamarád z rodné vesnice a jeho hospodyně, která se
snaží zachránit, co se dá. A začíná kolotoč bláznivých situací…….
Věřte, smáli jsme se od začátku až do konce. Tak krásné představení
jsem již dlouho neviděla a děkuji, že jsem mohla s Vámi jet.
M. Vimrová, Chodov

Město Nové Sedlo zve na

DUO CARLEX

Občerstvení a vstup ZDARMA
Vážení občané,
rád bych Vás tímto za sdružení Občané města informoval o aktuálním dění v našem městě. Dne 5. 11. 2018 se
uskutečnilo ustavující zasedání zastupitelstva, na kterém bylo zvoleno vedení města. Sdružení Občané města získalo pro následující volební období pozici předsedy kontrolního výboru, kterou budu vykonávat já – Zdeněk Pojar. Roman Peterl je členem kontrolního výboru a Rosvita Bálintová je členkou finančního výboru.
Kontrolní výbor sleduje plnění jednotlivých usnesení zastupitelstva a rady obce a dohlíží na dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti, kterými jej pověří zastupitelstvo obce
Při této příležitosti bych Vám za sdružení Občané města rád popřál krásné a pohodové prožití vánočních svátků. Do nového roku
2019 Vám přeji mnoho zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a hodně osobních i pracovních úspěchů.
Zdeněk Pojar – zastupitel za sdružení Občané města

Schůzka ohledně kultury
Kulturní schůzka se konala dne 19.11.2018 v 15h. ve velké zasedací síni Městského úřadu Nové Sedlo, kde někteří
dobrovolníci předložili své plány kulturních akce a patří jim velké poděkování za to, že se chtějí a mají zájem podílet se na
kulturním dění v našem městě.
Plán kulturních akcí bude po schválení Radou města viset na internetových stránkách města Nového Sedla.
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Informace od místostarosty
Občané Nového Sedla se mohou od 1.12.2018 obracet také na místostarostu města pana Milana Pešáka
s připomínkami, názory a stížnostmi, chodu města a to v uvedené době:
Pondělí
7:00 - 9:00 14:30-17:00
Úterý
7:00 - 9:00
Středa
7:00 - 9:00 14:30-17:00
Čtvrtek
7:00 - 9:00
Pátek
7:00 - 9:00,
zdroj: http://www.ipardubice.cz
v kanceláři místostarosty na Městském úřadě Nové Sedlo, 1.patro vlevo
Město Nové Sedlo pokračuje v postupné obměně autobusových
zastávek. Ke stávajícím 8 proskleným zastávkám tak přibyla další
u bytového domu Nové Loučky 118 (bývalá zelenina) směr Nové
Sedlo Chodov. Další zastávka podobného typu je plánována do
Louček.

Podzimní tvoření v Městské knihovně
12. listopadu se opět setkaly maminky s dětmi na rodičovské dovolené. Tentokrát pro tvoření použily podzimní listy. Vytvořily
úžasné obrázky - listové panáčky a dokonce i autíčko. Maminky, další setkání plánujeme 10.12. od 10h. Těšíme se na Vás.
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Novosedelské listy

Novosedelské listy

strana 7

strana 7

Předvánoční zamyšlení
Dny se krátí, opět je chladno, konec zimy v nedohlednu. Ale přesto bychom si měli dokázat vytvořit příjemnou atmosféru i v těchto všedních dnech. Radujme se i ze zdánlivě obyčejných maličkostí. Prý Dánové jsou nejšťastnější
národ na světě. Pokusme se jim se přiblížit. Poslouchat hudbu, číst knihy a dívat se na televizi, zapalovat vonné
svíčky. Také se nestresovat a scházet se s nejbližšími. Tento zimní čas je Váš - a šetřete si ho - pro Vás. Nastal čas vánoční a já
Vám přeji hodně lásky, vzájemného porozumění, soucitu a zdraví v následujícím roce 2019.
Ing. Věra Baumanová, starostka města
zdroj:
http://www.ipardubice.cz
Vážení občané, rok 2018 se blíží do svého konce, a proto i já bych vám chtěl
popřát
krásné prožití Vánočních svátků a do nového roku 2019 hlavně pevné zdraví a splnění vašich přání.

Milan Pešák, místostarosta města

Foto: T. Pittel
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Sport
Tur naj El lev ů
2012/2013

ro čn í ky

hráli. V prvním utkání jsme vyhráli nad
Kraslicemi 11:2, ve druhém utkání
jsme podlehli H. Slavkovu 6:7 (kdy
ještě v poslední minutě jsme vedli 6:5)
V pátek 29. října jsme v našem sportovním
a ve třetím utkání jsme porazili Chodov
areálu Edgara Hopfa uspořádali fotbalový
turnaj pro nejmenší fotbalisty. Po dohodě 3:2.
s předsedy klubů se turnaje zúčastnily čtyři Jak jsem již zmiňoval, tak naší Baníčmužstva, a to domácí Baník Union Nové kovci skončili na pěkSedlo, Spartak Horní Slavkov, Spartak Cho- ném druhém místě,
kdy turnaj vyhrál
dov a FK Kraslice.
Spartak Horní SlavZa domácí nastoupili Lukáš Václav, Matěj
kov, třetí skončil
Rozsypal, Michal Nosál, Jakub Čech, Jiří
Spartak Chodov a
Janičo, Anastázie Horváthová a Stanislav
Suchý. Po celý turnaj se výsledky zapisova- poslední FK Kraslice.
li do přehledné tabulky a to proto, abychom
věděli, jak to celé dopadlo, i když výsledky
nebyly úplně podstatné tak, jako radost
našich nejmenších fotbalistů. Celý turnaj
probíhal na dvou hřištích o rozměrech 35 x
17 metrů a hrací doba byla 2 x 10 minut.
Utkání rozhodovali Jiří John a David Dudi,
kterým patří moje poděkování.

Za naše malé fotbalisty jsem nesmírně
rád, že se akce povedla a děti si konečně zahráli proti sobě
věkově rovným (hrají
už soutěž mladších přípravek, ale tam proti
nim nastupují děti od ročníků 2010 a mladší) a kromě brankáře si všichni vstřelili
V celkové tabulce jsme obsadili druhé mísbranku a měli z toho velikou radost. Po
to, kdy jsme dvakrát zvítězili a jednou proturnaji jsme udělali společný nástup, všem

moc poděkovali, popřáli další sportovní
úspěchy a rozdali všem hráčům sladké
balíčky, jako dárek za sportovní výkon. Již
nyní se těším na další fotbalový turnaj.
Děkuji, Stanislav Suchý

Turnaj v nohejbale
Dne 15.9.2018 pořádal Novosedelský nohejbalový
klub turnaj amatérských trojic v nohejbale. I když se
zúčastnily jen čtyři družstva, tak i přesto jsme si skvěle
zahráli. Za krásného počasí zvítězilo favorizované
družstvo z Lokte, druzí skončili borci z místního klubu ,,Nové Sedlo A,, ,třetí těsně skončili hoši z místního klubu ,,Nové Sedlo B,, a čtvrtí skončili
Novosedelští Gladiátoři. Všem děkujeme za účast, děkujeme též místní TJ a městu Nové Sedlo
za podporu této akce a už se těšíme na příští ročník.
Kapr Miroslav

Vánoční plavání

To prostě nesmí chybět – to muší bejt !!!

Ve čtvrtek 20. prosince 2018 se úplně
v klidu a pohodě můžete přijít podívat na
hráz Velké Anny.

Špatné počasí v podstatě neexistuje, buď krásně prší, nebo
krásně mrzne.

více fotek na Facebooku
Nové Sedlo lidem

Od 16h tam bude opět
jedno ze slavnostních
setkání karlovarských
otužilců a zastánců
zimního plavání. Bát
se nikdo ničeho nemusí, všichni co se chodí koupat tak do vody
vstupují s úsměvem a úplně dobrovolně, stačí znát jenom základy postupného otužování a plynulého vstupu do chladných vod.

Další z možností je jenom ta, že jsme zvolili nevhodné oblečení.
Pro jistotu bude připraveno i ohniště s živým ohněm a zastřešení
v případě nepohody.
S pozdravem - V ZIMĚ PLAV A BUĎ ZDRÁV
Karlovarský otužilecký klub zimního plavání
Poslední lékařská měření ukázala na lidech, kteří provozují otužování, nejen zvyšování imunity pomocí studené sprchy nebo
plaváním, ale i to, že dochází k uvolnění endorfinu, kterému se
říká lidově „ hormon štěstí“, po kterém se odbourává stres a
uvolňuje se dobrá nálada.

Bude i předvedena ukázka správného dýchání a hlavně způsoby
jak se zahřát před vstupem do vody, a jak postupovat když vyle- Další dobrá informace je, že ten samý hormon štěstí a lásky se
uvolňuje při pití alkoholu. Je jenom na vás, kterou cestou se
zete z vody na břeh.
vydáte.
Celou dobu bude bezpečnost plavců zajištěna odborným dozoV. Samberger
rem a zdravotním personálem.
Samozřejmostí bude velký dostatek teplých tekutin všeho druhu.
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