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Zdarma

slovo z radnice

Dobrý den,
dovolte mi pozdravit Vás v prázdninovém vydání našeho měsíčníku.
Úvodem si dovolím poděkovat za velmi dobrou a kvalitní práci pracovníkům městského úřadu za celé první
pololetí letošního roku. Městský
úřad prochází interními změnami,
kterými se snažíme zkvalitnit služby
pro všechny občany a návštěvníky
Nového Sedla.
Chci se krátce zastavit u právě dokončované akce výstavby chodníků,
tribuny a běžeckých tratí ve sportovním areálu. Nemusíme si vysvětlovat, jak je dnes obtížné získat
prostředky na takové rozsáhlé investice. Chci poděkovat paní Pojarové
z městského úřadu za kvalitní práci

při přípravě, průběhu a dokončení
celého tohoto projektu. Věřím, že
se dokončená další část sportovního
areálu bude veřejnosti líbit a hlavně
bude sloužit pro daný účel. Běžecké
dráhy jsou k dispozici samozřejmě
i pro naši základní školu a ostatní
zájmová sdružení. Chovejme se
k městskému majetku jako k vlastnímu a moc si přeji, aby nedocházelo
k žádnému poškozování nových
i stávajících zařízení.
Dne 20. 6. 2012 proběhlo na radnici
z mojí iniciativy velké setkání zástupců měst, které obdržely dotační
prostředky z Krajského úřadu Karlovarského kraje na podporu a rozvoj
veřejné služby. Byli pozváni starostové a starostky z měst Bukovany, Tep-

lá, Rotava, Horní Slavkov, Kraslice,
Jáchymov a Toužim za účasti zástupce pracovního úřadu. Tohoto jednání se účastnil i náměstek hejtmana
krajského úřadu pan Miloslav
Čermák. Pracovní schůzka měla
jednoduchý cíl a tím byla výměna
zkušeností a informací o fungování
veřejné služby.
Děkuji všem, kteří se podíleli na organizování této akce. Následně
jsme s náměstkem navštívili i prostory naší základní školy, kde jsme
si prohlédli místnosti kam bude
umístěno Denní centrum Žirafa –
stacionář zabezpečující služby pro
klienty, zvláště děti, s poruchou autismu. Prostory pronajímá město
dennímu centru za spolupráce naší

základní školy a věřím, že sociální
služby v našem městě budou opět
o něco lepší.
S kolegou radním Petrem Mannem jsem navštívili partnerské
město Schwarzenberg. Přijeli jsem
pozdravit paní starostku a dohodnout detaily brzkých oslav 5. výročí podpisu partnerské smlouvy
mezi našimi městy. Oslavy jsou
naplánované na září letošního
roku v našem městě.
Přeji Vám poklidné prázdniny. Dětem a našim učitelům hlavně hodně
odpočinku a pohody o prázdninách.

Za celý kolektiv městského
úřadu - Martin Loukota

Zprávy o činnosti rady města Nové Sedlo
Rada města se v období od dubna
do 15. 6.2012 sešla dle plánu práce
celkem 5x a to ve dnech 11. 4. 2012,
24. 4. 2012, 9. 5. 2012, 30. 5. 2012
a 13. 6. 2012. Mimo plán práce se
uskutečnilo jedno mimořádné zasedání RM dne 24. 4. 2012 a to z důvodu zápisu změny v údajích, uvedených v rejstříku škol a zařízení,
o zápis oboru vzdělávání Základní
školy speciální.

Na svých jednáních se RM zabývala
zhodnocením stavu komunikací
a chodníků po zimním období a pořádku ve městě, přehledem čerpání
rozpočtu za I. čtvrtletí 2012, přehledem prodaných bytů a domů z majetku města za I. pololetí 2012, přehledem oprav bytového fondu v majetku
města za I. pololetí 2012, přehledem
dlužníků a vymáhání pohledávek
za I. pololetí 2012, plánem kulturních

akcí na II. pololetí 2012 apod. Dále
členové RM řešili žádosti a připomínky občanů města, zavedení autobusové zastávky na Jalovém Dvoře, podání žádostí o dotace na akci „Zlepšení
dopravní a technické infrastruktury
a vzhledu obce Nové Sedlo“ a na akci
„Zlepšení občanské vybavenosti obce
Nové Sedlo“, finanční spoluúčast
na opravách kostela Nanebevzetí
Páně v Novém Sedle apod.
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z radnice

Založení
hornického spolku

Mexická
oldies

čtěte na straně 1

čtěte na straně 2

čtěte na straně 6

Usnesení z jednání RM jsou neprodleně po podepsání zveřejňována
na úřední desce města Nové Sedlo a na elektronické úřední desce
na webových stránkách města Nové
Sedlo. Zprávy o činnosti rady města
jsou předkládány na řádných jednáních zastupitelstva města.

Ivana Papežová, tajemnice

D - Day

čtěte na straně 8

NOVOSEDELSKÉ LISTY

Strana 2

červenec 2012

Městský úŘad oznamuje
Vážení spoluobčané,
chtěla bych Vás informovat o situaci kolem nejoptimálnějších cenových nabídek pro naše Novosedelské listy. Ve srovnání s minulými výtisky v černobílé
podobě, které stály u firmy Univezál – Pavel Šlagorský 6 000,- Kč a u firmy Polypress 5 374,- Kč jsou nyní Novosedelské listy vydávané v barevné formě,
sešité a na křídovém papíru v nákladu 1000 ks u firmy KV TISK Ostrov za cenu 8 000,- Kč, která nabídla pro nás nejen nejlepší cenovou nabídku, ale i další
doplňkové návrhy.
Věřím, že i Vy s tímto vysvětlením budete spokojeni. V případě jakýchkoliv námitek či optimálnějších návrhů pište na naše e-mailové adresy.
Děkuji Mgr. Bohumila Bůžková
Oznámení
Vážení přátelé cechu hornického,
dovolujeme si Vám oznámit, že dne 28. 5. 2012 byl slavnostně založen hornický spolek Apollonia. Cílem tohoto občanského sdružení je oživit a uchovávat
hornické tradice vážící se k hornické činnosti v našem městě a jeho blízkém okolí.
Název spolku vznikl z několika návrhů a toto pojmenování nesla jedna z prvních šachet v katastru města na počátku 19. století.
Zveme všechny příznivce mezi nás. Spolek se bude pravidelně scházet a plánujeme i zahájení činnosti a to hned po zaregistrování stanov spolku na příslušném ministerstvu. Zájemci se mohou přihlásit na městském úřadu u paní tajemnice. Uvítáme všechny, kteří budou mít chuť do práce a přinesou
s sebou i nápady a dobrou náladu.
Zdař Bůh!
Vážení spoluobčané,
jak jste měli již možnost zjistit, byly
na sídliště instalovány nové fotbalové branky.
Staré branky, umístěné dlouhá léta
v lokalitě u panelových domů, neodpovídaly normám a nařízením
Evropské unie a to zvláště v otázce
bezpečnosti.
Nechtěli jsme vystavovat hrající si
děti riziku úrazu způsobeném pádem brankové konstrukce.
Město pořídilo branky včetně sítí
z úspor. Město se bude i do budoucna usilovně zabývat rozvojem hra-

cích ploch a to i v přilehlých městských částech Chranišov, Jalový Dvůr
a Loučky.
V tomto duchu proběhlo již i zasedání komise investic a výstavby.
Prosím pomozte nám a starejte se
o instalovaná zařízení tak, aby vydržela co nejdelší dobu. Nebojte se upozornit na nevhodné chování a ničení majetku ostatními „uživateli“.
S vandalismem se dokážeme vypořádat, je ovšem nutné znát viníka.
Děkujeme a přejeme všem hrajícím si dětem i dospělým hezkou
zábavu :-)

Další blokové čištění proběhne na sídlišti a ul. Masarykova dne 13. srpna 2012 v pondělí od 7.00 hod. do 14.00 hod. Žádáme řidiče neparkovat na těchto
komunikacích. Tuto informaci vyhlásíme městským rozhlasem den před konáním blokového čištění a na domy umístníme informační letáky.
Milan Bauman

novinky ze školních lavic
Soutěže

Mladý cyklista
Dne 15. 5. proběhlo v Karlových
Varech krajské kolo dopravní soutěže Mladý cyklista, kam z 1. místa
postoupili žáci naší školy. Přestože
po návratu ze školy v přírodě onemocněl jeden ze soutěžících, do krajského kola nastoupil náhradník
a naši cyklisté vybojovali výborné
2. místo. O toto pěkné umístění se
zasloužili Kateřina Dostálová, Karolína Bílková, Kryštof Procházka a To-

máš Plimeke, který nastoupil jako
náhradník za nemocného Patrika
Janouška. Sportovcům gratulujeme
k těmto vynikajícím výsledkům a děkujeme za reprezentaci školy.

Hlídka mladých zdravotníků
Dne 26. 5. vyrazili naši mladí zdravotníci poměrně daleko – do Vejprnic (Plzeňský kraj) – na oblastní kolo Hlídek
mladých zdravotníků, kam postoupili
z 1. místa. I zde si naši mladí zdravotníci ve složení Kateřina Dostálová, Karolína Bílková, Karin Kaniová, Tomáš

Demeter a Kryštof Procházka, který
nahradil Gabrielu Gergelyovou (která
měla závody), poměrně dobře poradili se všemi úkoly a v silné konkurenci
10 družstev obsadili nádherné 4. místo. Blahopřejeme všem k vynikajícím
výsledkům v této náročné soutěži
a děkujeme především paní učitelce
Mgr. B. Möcklové za vzornou přípravu soutěžících.

Petanque
Okresní kolo v pétanque proběhlo dne
15. 5. v Královském Poříčí. Naši hráči

1. stupně ve složení O. Cervan,
M. Skalák, M. Deák, T. Čabala,
D. Dudi a A. Míča obsadili 5. místo.
Hráčky ve složení K. Kloudová,
L. Hiclová, L. Uxová, K. Krautzbergerová, E. Maříková a I. Pancová obsadily 3. místo.
Oběma družstvům patří poděkování
za snahu o co nejlepší výkony.

Pohár rozhlasu
Dne 16. 5. proběhlo v Sokolově
okresní kolo Poháru rozhlasu starších žáků a žákyň.
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Žákyně ve složení N. Rojtová,
K. Kaniová, J. Horňáková, K. Bílková,
T. Mihoková, A. Přibylová, A. Hiclová
a N. Nemčeková obsadily 4. místo.
Žáci ve složení Lukáš Vítek, R. Bano,
M. Pešák, R. Pešák a O. Žiška obsadili
8. místo.
Nejlepšími jednotlivci byli Nikola Nemčeková – v běhu na 60m obsadila
1. místo a Anna Hiclová ve vrhu koulí obsadila 2. místo.
Blahopřejeme.

Matematické oříšky
Dne 23. 5. proběhlo v Sokolově krajské kolo matematické soutěže pod
zajímavým názvem Matematické
oříšky. Naši školu úspěšně reprezentoval žák 4. A Martin Skalák, kterému děkujeme za reprezentaci školy.

Volejbal
Okrskové kolo ve volejbalu starších
žákyň proběhlo dne 1. 6. v Chodově.
Hráčky ve složení V. Adamcová,
H. Grünesová, A. Přibylová,
N. Rojtová, A. Hiclová, T. Zbuzková,
N. Nemčeková, G. Gergelyová obsadily 1. místo, čímž si vybojovaly postup do okresního kola. Okresní kolo
proběhlo dne 7. 6. v Sokolově. Zde si
naše děvčata vybojovala výborné
2. místo. Blahopřejeme!
Atletický trojboj
Za velice nepříznivého počasí proběhlo v Sokolově dne 5. 6. okresní kolo atletického trojboje žáků
1. stupně. Naši mladší sportovci se
tohoto počasí nezalekli a podali
super výkony, takže se probojovali

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

Výlet do Bečova
Na závěr školního roku jsme připravili pro děti obou oddělení půldenní
výlet na zámek Bečov. Osvědčila se
nám spolupráce s karlovarským
divadlem „V bedně“. Herci divadla
připravili v zámecké zahradě pro
děti program: barvily sádrové olitky, které si odvezly domů, házely
míčky na cíl, skákaly v pytli, soutěžily s lanem, zhlédly divadelní
představení: „O šípkové Růžence“.
Velkým zážitkem pro děti byla prohlídka zámeckých prostor. Průvodce pohotově přizpůsobyl vyprávění
o životě na zámku věku dětí, proto
prohlídka zaujala i mladší děti.
Všechny nakonec získaly „Nobilační glejt“ na své jméno. O tom , že
se výlet povedl, svědčilo nadšené
vyprávění dětí a obrázky, které děti
vytvořily.

Kolektiv mateřské školy

1. místem do krajského kola.
Krajské kolo proběhlo dne 14. 6.
na hřišti ZŠ ve Františkových Lázních a naši mladí atleti tu obsadili
4. místo. A kdo se o tento skvělý
výsledek zasloužil? Byli to tito žáci:
V. Nápravníková, D. Banová, N. Tichotová, Š. Vágnerová, Z. Károly, P. Jech,
M. Pupala, M. Janičo - všem gratulujeme a děkujeme za výborné reprezentování naší školy.

Ringo
Okresní kolo v tomto novějším druhu sportu,které proběhlo ve dnech
4. 6. a 5. 6. v Sokolově, byli rovněž
úspěšní naši žáci 1. stupně.
Obě družstva (dívky i hoši) si shodně
vybojovala pěkné 3. místo. I těmto
sportovcům patří naše poděkování.

červenec 2012

Vzdělávací program
Dne 15. 5. se zúčastnili žáci
2. stupně zeměpisného výukového
programu v cyklu Planeta Země.
V letošním roce se jim představily
dvě exotické země - Ekvádor a Galapágy.
Program byl velice poutavý a nahradil dětem šedou teorii, která je pro
řadu žáků nezáživná.
EKO – vzdělávací program
Dne 29. 5. se vypravili žáci 2. stupně
se svými učiteli do Karlových Varů,
kde se v rámci výuky zúčastnili zábavně-osvětové ekologické akce pod
názvem Najdi si svůj červený kontejner. Zde záci zábavnou formou byli
informováni o potřebě sběru elektrospotřebičů.
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Sbor pro obČanskÉ záleŽitosti blahopŘeje
Jubilanti
Při příležitosti Vašeho životního jubilea Vám do dalších let pevné zdraví a dobrou pohodu přeje
Městský úřad Nové Sedlo a Sbor pro občanské záležitosti.
60 let
Krochová Irena
65 let
Hányšová Věra
Hlavatá Božena
Procházková Hana
70 let
Gergelyová Mária

75 let
Rubášová Libuše
Ohibská Eliška

83 let
Gajdošová Anna
Strnadelová Bedřiška

77 let
Karasz Karel

85 let
Lakatoš Štefan

78 let
Bauerová Anna

90 let
Valtová Anna

79 let
Pudil Bořivoj

Kulturní dění v našem městě
Dětský den
Jak je již několik let tradicí, i letos patřil
1. červen - Mezinárodní den dětí - oslavám pro naše malé spoluobčany.
Počasí nám bohužel moc nepřálo,
a tak se celá akce, místo na náměstí
před MÚ, konala v MD Meteor. Dětem ovšem tento malý zádrhel vůbec
nevadil. Dáda, Šmoulové a Maxim
Turbulenc je hned na začátku svými
písničkami v hojném počtu vylákali
na taneční parket.
Pořadatelé měli poté pro děti připravené různé soutěže, kde si mohly vyzkoušet slalom s přenášením míčků, tanec
podle předlohy, mašinku nebo jak
se správně tancuje ploužák. Za účast

Dětský den na Jalovém Dvoře
V sobotu 2. 6. 2012 uspořádali oslavy dětského dne obyvatelé Jalového
Dvora. Také zde byla účast dětí hojná.
Děti soutěžily v házení na plechovky,
skákání v pytlích, chytání rybiček,

v soutěžích na děti čekala sladká odměna v podobě zmrzlinového poháru,
na kterém si určitě všichni pochutnali.
Organizátor akce bylo město Nové
Sedlo tímto, děkuje p. Martinu Pikrtovi
za jejich přípravu.
Velké nadšení sklidily také malůvky na dětské tvářičky, které jim tam
vykouzlily pí. Petrusová, Loukotová
a Müllerová.
Za přípravu a průběh celé akce patří
poděkování Elišce Šourové, Tomáši
Pittelovi, jejich pomocnicím Veronice
Krautzbergerové, Ivaně Vostré a všem,
co se na dětském dnu podíleli.
Všichni doufáme, že se dětský den dětem a všem návštěvníkům líbil a těšíme se na další akce.

na opičí dráze a v dalších soutěžích,
při kterých si užily mnoho zábavy.
S velkým nadšením se setkalo hledání
cesty za pokladem, kdy si děti musely
složit mapu, aby našly cestu ke klíči,
který sloužil k rozkrytí pokladu. Tím
byla samozřejmě kupa sladkostí.

Odpoledne plné radostí skončilo
volnou zábavou a opékáním buřtů.
Tento dětský den na Jalovém Dvoře si
za finančního přispění města Nového
Sedla zorganizovali sami obyvatelé
této části Nového Sedla, patří jim
za to velký obdiv a uznání.

červenec 2012
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Nový kurz na výletě
Dne 26. 5. 2012 se uskutečnil celodenní výlet na Kladskou, SOOS Františkovy Lázně, motýlí farmu a samotné Františkovy Lázně, pořádaný
občanským sdružením Nový kurz.
Cestování Nového kurzu je pokračováním tematických zájezdů po krásách naší republiky. V loňském roce
se naše sdružení zaměřilo na poznávání Karlových Varů, letos jsme
se rozhlédli po krajině Chebska.
Na Kladské jsme mohli „účastníky
zájezdu“ mile překvapit akcí Lesů
ČR, kde si mohli prohlédnout myslivecké trofeje doprovázené fanfárami, doprovodným programem pro
Pasování prvňáčků
Dne 12. 6. žáčci 1. třídy navštívili
opět naši knihovnu. Nebyla však
pro ně připravená beseda, ale jejich pasování v rámci celostátního
projektu „Už jsem čtenář - knížka
pro prvňáčka“. Oslovily jsme dvě
pohádkové postavičky, čarodějku
Hermínu a Pipi Dlouhou punčochu,
aby nám pomohly v této akci. Čarodějka prvňáčkům přečetla pasovací
listinu, ve které bylo psáno:

„Ve jménu pohádek, románů a básní,
jménem všech literárních hrdinů
a světů,
spisovatelů, knihovníků a interpretů,
pasuji tě na rytíře řádu Krásného slova
a jmenuji tě členem knihovny
„Moudrá sova“.
Měj v úctě slovo, ochraňuj knížky
a statečně se bij
za všechno dobré, co je v nich psáno.“
Žáčci jednotlivě přicházeli k čarodějnici, která jim tento list slavnostně předala po vyslovení jejich
slibu. Poté poklekli před Pipi,
sklonili hlavu a mečem byli pasováni na čtenáře. Pasovaní dostali
též knihu od českého spisovatele
Miloše Kratochvíla „Školníci“, kterou naše knihovna obdržela jako
sponzorský dar nakladatelství
Triton a SKIP ČR (Sdružení knihovníků a informační pracovníků České republiky). Tato kniha
je o to cennější, že se nedá koupit
v žádném knihkupectví po dobu

NOVOSEDELSKÉ LISTY
dospělé i děti.
Počasí bylo slunečné a přálo nám
po celý den. Senioři, děti i ostatní si
užívali tohoto dne, krásné přírody
a pohody od každodenních starostí.
Domimanta Fr. Lázní – malý chlapeček „František“ nabídl bezdětným ženám pohlazení, kterého
některé účastnice zájezdu využily,
a my jim přejeme, aby tato pověra
došla k naplnění.
Zda se výlet podařil, mohou zhodnotit pouze TI, kteří jeli s námi.
Podzimní výlet bude směr Skalná,
středověká krčma, Chebský hrad
a Špalíček. Příštímu výletu 3x hurá!
Ing. Věra Baumanová
3 let. Děti dostaly také záložku a poukaz na roční registraci zdarma,
pokud se stanou čtenáři do konce
měsíce června.
Žáčci s nadšením nahlíželi do svých
nových knih a rozhodli se, že nám
budou předčítat nahlas. Překvapilo nás, jak umí krásně plynně
číst. Rády bychom prostřednictvím
těchto listů vyslovily pochvalu
paní učitelce Mgr. Lence Žiškové
a vyslovily velký dík pohádkovým
postavičkám Silvě Šuchové i Kláře
Mikulíkové, které se na této akci
ochotně podílely.

Květa a Lenka, knihovnice
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REVOLUČNÍ NOVINKA
V NABÍDCE HYPOTÉK
Zájem o vlastní bydlení stále trvá. Jen za první čtvrtletí letošního roku si hypotéku sjednalo 17 tisíc lidí. Banky se
předhánějí v nabídkách, jak získat klienty. Se zcela revoluční
nabídkou na poli hypoték nyní přišla ČSOB. Její Hypotéka
s bonusem je něco, co na českém trhu skutečně ještě nebylo. Nejen o této převratné novince jsme si povídali s paní
Danielou Benedovou, ředitelkou pobočky ČSOB Chodov.
V čem vlastně spočívá jedinečnost ČSOB
Hypotéky s bonusem?
Její unikátnost je hned dvojí. V první řadě jde
o jedinou hypotéku, která klientovu věrnost
odměňuje pozitivní motivací. Ostatní hypotéky na trhu si ji totiž vymiňují pod pohrůžkou nejrůznějších sankcí. A ve druhé řadě
se onen bonus v názvu nepohybuje v řádu
tisícovek, jak je obvyklé, ale v řádu desetitisíců.
To znamená, že když klient zůstane s hypotékou u vaší banky, dostane od vás
několik desítek tisíc korun?
Ano, pokud klient setrvá se svou hypotékou
u ČSOB po celou dobu trvání hypotéky nejméně dvacet let při tří nebo pětileté fixaci,
odpustíme mu 5 % z výše úvěru. Při výši hypotéky 2 miliony korun tak „bonus“ bude
představovat 100 000 korun. Polovinu z něj
získá klient v podobě mimořádné splátky už
po 12 letech „věrnosti“.
Říkáte, že mu těch pět procent bude odpuštěno. Jak to přesně funguje?
Peníze klient nedostane proplacené, ale
bude mu snížena výše čerpaného úvěru. To
znamená, že v případě zmíněných dvou milionů si od nás vlastně půjčí jen 1,9 milionu.
První část bonusu mu přitom bude odpuštěna již po dvanácti letech čerpání úvěru,
druhá část při splatnosti úvěru.
A co když se rozhodne po patnácti letech přejít k jiné bance? Přijde o první
část bonusu?
Nepřijde, ta mu již zůstane. Na trhu jsou
sice hypotéky, kdy klient v případě odchodu

musí výhody, které při podepisování smlouvy získal, vracet, ale ČSOB se v tomto ohledu chová korektně.
Jak se díváte na přechody k jiné bance
v průběhu čerpání hypotéky?
Je to běžná součást chování dnešního klienta, který logicky jde za nabídkou, která je
pro něj výhodnější. Bohužel se často stává,
že klienti jsou nezávislými finančními poradci
přesvědčováni, aby přešli s hypotékou k jiné
bance, ale už nejsou upozorněni, že s tím je
spojena celá řada poplatků, které nakonec
celý přechod k jiné bance pořádně prodraží.
Co byste tedy klientům doporučil?
Aby se při výběru hypotéky spoléhali na doporučení zkušených odborníků, kteří před
nimi nebudou nic zamlčovat, ale seznámí je
se všemi podmínkami. ČSOB může v tomto
ohledu nabídnout nejlepší poradenství na
trhu. Nenabízíme klientovi nic, co by pro něj
nebylo výhodné. Ostatně důkazem toho je
právě i Hypotéka s bonusem, která v současnosti představuje velice ojedinělý hypoteční produkt na trhu.
Pobočka ČSOB Chodov
Staroměstská 1156
Tel.: 352 327 711
E-mail: info.chodov@csob.cz

800 300 300 | www.csob.cz
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Planované kulturní akce
Mezinárodní turnaj
starých pánů
sobota, 28. červenec 2012
Místo: Víceúčelový sportovní areál - hřiště
Mexická oldies
sobota, 28. červenec 2012 od 20h
stylové jídlo a pití za přiměřené ceny
vstupné dobrovolné
tři ceny pro nejlepší kostýmy
Místo: Městský dům Meteor
Lampionový průvod
pátek, 31. srpen 2012

Ing. Jana Voráčová, Ing. Petr Čolák nabízí:
• Vedení účetnictví
• Daňové evidence
• Zpracování mezd
• Doučování ekonomických předmětů
Za příznivé ceny.
Pracovní doba po domluvě i večer a o víkendu.
Loučky - Jalový dvůr 164, 357 34 Nové Sedlo
Tel. 733 706 423, IČ 40541177

Zprávy z kopané
v poslední době svá utkání naši kluci
jenom vyhrávají a vypadá to, že by tuto
soutěž mohli vyhrát!

A mužstvo mužů si v krajském přeboru vede se střídavými úspěchy. Vzhledem k tomu, že si účast v této soutěži
i na příští sezonu zajistilo několik kol
před koncem, mohlo si dovolit v zápase
s Bukovany hrát „z klobouku“. V bráně
nastoupil (a byl skvělý!) Martin Werner, Pelech dirigoval zálohu a stačil
přitom dávat i góly, Jirka Leiterman
si s chutí zaútočil a sklepával vysoké
balony do středu hřiště jako kluci ze
Slavoje Houslice a nesmím zapomenout na Škardiče, který si mohl vyřvat
hlasivky, aby mu rychlonohý a vytrvalý
běžec Sláva pořád neutíkal do útoku…
Výsledky A mužstva
BU Nové Sedlo - Chyše 1:0 (0:0)
branka Rychna B. ml.
Toužim – BU Nové Sedlo 5:1
(1:0) branka Rubáš Z.
BU Nové Sedlo - Cheb 2:2 (0:0)
branky Škarda a Vican
Bukovany – BU Nové Sedlo 2:5 (0:1)
branky Pelech 3x, Petřík D., Rubaš Z.
B mužstvo mužů je účastníkem okresní soutěže, ve které si vede se střídavými úspěchy. Na konci sezony mu
patřilo 3.místo z pěti účastníků, když
po podzimní části se ze soutěže odhlásil Loket B.
Dorost si v krajské soutěži vede skvěle,

Dorost se v Nové Roli nevzdal!
FK Nová Role - TJ BU Nové Sedlo 3:4
(2:1)
ŽK: 2 - Petřík
Branky: 2x Tomáš Košťál, Miroslav
Živanovič - 2x Bedřich Rychna, Robert
Sattler, Mikuláš Šátek
Sestava BU: B. Rychna - Rubáš, L.Vítek,
Wýstrach, Šátek - Petřík, Vostrý, B. Rychna, Patera – Le. Vítek, Sattler; D. Farkaš
K poslednímu venkovnímu utkání této
sezóny odcestovali v sobotu ráno dorostenci Nového Sedla. Soupeřem jim byla
Nová Role, dle prognóz jednoznačný
outsider, kterému na podzim nasázeli
13 branek. Nakonec ale bylo ve městě
porcelánu k vidění velké drama.
Domácí oslabeni o několik hráčů
od úvodních minut zodpovědně bránili
a nepouštěli naše mladíky do větších
brankových příležitostí. Ti otráveni neprostupností novorolské obrany začali
být nervózní a kazili přihrávky. Vysvobozením se pro ně měla stát branka
Roberta Sattlera, který přesně usměrnil Petříkův centr před špatně vyběhnuvším brankářem Tomáš Dittrichem.
1:0! Místo očekávaného uklidnění
a přidání dalších branek však přišel
šok. Nejprve Jakub Vostrý nepřesnou
přihrávkou vyslal do šance útočníka
Nové Role Tomáše Košťála a ten se nemýlil. 1:1! O pět minut později domácí
otočili skóre. Po pěkné kombinaci se
prosadil znovu Tomáš Košťál. 1:2! Překvapení dorostenci rázem nevěděli,
jak na soupeře vyzrát. Velkou šanci
na vyrovnání měl krátce před poloča-

sem autor první branky Robert Sattler.
Po krásné kolmé přihrávce od Bedřicha Rychna upaloval sám na brankáře
Dittricha, udělal mu kličku, avšak byl
faulován dotírajícím obráncem. Ve snaze ustát souboj se zranil a ještě z úhlu
netrefil naprosto odkrytou bránu. Poločasový výsledek tedy vyzněl lépe pro
desátý tým tabulku.
Do druhé poloviny již nenastoupil zraněný Sattler, jehož vystřídal debutant
Daniel Farkaš a nevedl si vůbec špatně.
Nicméně hra novosedelských mladíků
se i po poločase příliš nelepšila, ba naopak. V 51. minutě inkasovali potřetí
a v tu chvíli již málokdo věřil, že by
mohli s výsledkem ještě něco udělat.
Přidali však na obrátkách, bojovali
a rázem se dočkali i kýžených branek.
V 58. minutě se ve skrumáži nejlépe
zorientoval Mikuláš Šátek a prostřelil
vše, co mu stálo v cestě. 2:3! O 3 minuty později se lišácky individuálně
uvolnil Bedřich Rychna a následně byl
v pokutovém území faulován. Sám se
k exekuci postavil a jako správný kapitán vyrovnal na 3:3! Pozici snajpra
potvrdil v dalších minutách, vyměnil
si míč s jedním ze spoluhráčů, protáhl se podél postranní čáry a směřujíc
k soupeřovo svatyni obíhal protihráče
jako kužele. Jeho precizní zakončení,
kterým zvrátil vývoj utkání a samotná
individuální akce jen demonstrovaly,
jak hladově šel celý tým ve druhé fázi
zápasu za vítězstvím. Stav 4:3 již sedelští udrželi, přestože domácí měli v závěru obrovské šance na zisk alespoň
jednoho bodu. Výborně chytající brankář Radek Rychna ale v důležitých momentech podržel své spoluhráče.
Dorostenci v tomto střetnutí ukázali, jak
jsou i na svůj věk mentálně silní a hou-

ževnatí. Výhra 4:3 jim dvě kola před
koncem stále zajišťuje dvoubodový náskok na prvním místě před dotírajícími
Citicemi. V sobotu se na domácí půdě
představí proti vrstevníkům z Lokte.
Výsledky dorostu
Habartov – BU Nové Sedlo 1:8 Sattler 2,
Patera 2, B. Rychna 2, Šátek, Leoš Vítek
BU Nové Sedlo - Drmoul 3:0 kontumačně Hosté se k zápasu nedostavili.
Nová Role - BU Nové Sedlo 3:4 (2:1)
B. Rychna 2, Šátek, Sattler
BU Nové Sedlo - Loket 4:1 (2:1) Patera,
B. Rychna, Čehák, Petřík
Žáci jsou účastníkem okresního přeboru a pod vedením trenérského dua
T. Hejl a J. Machulka se pohybují v klidném středu tabulky.
Staří páni se zúčastnili turnaje v Sokolově. Hrálo se na umělé trávě, ale
jen na její šířku. Turnaje se zúčastnilo
6 mužstev a hrálo se jednou 20 minut
a naši veteráni skončili na „pěkném“
pátém místě.
N. Sedlo - Chodov 2:1 - Loket 1:3 Sokolov 0:4 - D.Žandov 1:4 - Gamby
Svatava 2:4
Určitě jste si stačili všimnout, že se
na našem fotbalovém stánku za poslední dobu udělalo hodně práce.
Do nové tribuny byly namontovány
sedačky pro 102 diváků, dokončily se
chodníky k tribuně, finišuje výstavba
běžecké dráhy a oplocení celého areálu a do budoucna by mělo za brankou
„u kina“ vyrůst dětské hřiště! Našim
přáním je, aby nám všem tento krásný areál vydržel co nejdéle a vyhnul se
vandalismu!
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D-day
Dne 16. 6. 2012 proběhl již 5. ročník
paintballové akce s názvem D-day.
Této akce se zúčastnilo přesně 206
hráčů z celé republiky a z ciziny.
Přijeli Němci a hráči ze Slovenska.
Touto cestou bych chtěl poděkovat
městu Nové Sedlo za perfektní spolupráci a také velký dík patří sedelským
technickým službám, které pomohly
opravit hřiště po nečekané návštěvě vandalů, kteří necelý týden před
touto akcí zničili hřiště. Dále bych
se chtěl omluvit všem loučkovským
občanům, které mohl rušit noční klid
v pátek, kdy probíhala noční hra.
Odkaz na recenzi: http://www.totalmag.cz/paintball/72-akce/2801-dday-2012-1662012.html
Zdenek Nekys
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Ceník inzerce do Novosedelských listů:
černobílá 3 Kč/cm2
barevná 5 Kč/cm2

