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Informace z radnice
Vážení spoluobčané,
rok 2017 zavřel dveře a my se všichni
díváme dychtivě s otevřeným srdcem
dopředu. Co tento rok přinese? Za město mohu říci, že nás čeká řada důležitých
a potřebných rozhodnutí, a to ve věci
stavby nového domova pro seniory
v místě bývalé sklářské vily. Věřím, že
tato stavba je důležitá a prioritní jak pro
občany, tak hlavně pro naše zastupitele,
kteří rozhodují mimo jiné i o výstavbě a
rozvoji města, dále výměna všech rozvodů teplovodního systému pro panelové
domy na sídlišti, kdy životnost tohoto
potrubí je již dávno za zenitem. Ale bohužel „investice do země“ není vidět,
proto se tato akce neuskutečnila. A byla
za potřebí již od roku 2007. Takže 10 let
„máme skluz“. Věřím, že se nám to
v roce 2018 podaří.
Rovněž jsme v kontaktu s firmou AMT,
s.r.o. Příbram, která nám zaslala protokoly o zkouškách, které již předložila
Krajskému úřadu KK a ostatním institu-

cím ke kontrole. V měsíci říjnu a listopadu 2017 byly provedeny SUAS,p.n. a.s.
Sokolov zkoušky ohledně prašnosti a
hluku a měření emisí, firmou ODUOR,
Ltd.Černošice měření pachových látek.
Tyto protokoly byly předloženy i městu a
ráda bych postupně s nimi seznamovala
všechny občany našeho města. Životní
prostředí a prostředí, ve kterém žijí naši
občané nám není lhostejné a je pro vedení města, tak úředníky úřadu, prioritou
číslo jedna.
První uváděný protokol o akreditovaném
měření č. 50-17: Měření koncentrace
pachových látek dynamickou olfaktometrií (viz. protokol) vykazuje koncentraci
pachových látek v přípustné míře , kdy
horní hranice činí 101 COD ( koncentrace pachových látek v Evropských pachových jednotkách) COD., dolní 81 COD.
Měřením byla zjištěna koncentrace 91
COD. Druhým uváděným protokolem je
Měření hluku v mimopracovním prostředí na adrese Masarykova 458 ze dne
3.11.2017, kdy závěrem je uvedeno,

že :“Z uvedených hodnot je patrné, že
okolní hluk není provozem Recyklační
linky společnosti AMT, s.r.o. Příbram
nikterak navýšen. (Oba protokoly jsou
uvedeny i na stránkách města).
Město rovněž zadalo měření Zdravotnímu ústavu v Ústí nad Labem, které provádělo měření, které jsem uváděla
v minulých listech a nyní čekáme na
výsledky. Ústav je již zpracovává a budou dodány městu v co nejkratším termínu. V příštím čísle se opět tímto problémem budeme zabývat. Věřím, že se vše
obrátí k lepšímu ku prospěchu našich
občanů a životního prostředí.
Ráda bych Vám ještě popřála v novém
roce hodně zdraví, štěstí, morální síly a
osobní statečnosti.
„Chovejte se tak, jak se chcete cítit a
brzy se budete cítit tak, jak se chováte“
Michael LeBoeuf
Ing. Věra Baumanová, starostka

Hovory se starostkou
Srdečně bych Vás chtěla všechny pozvat na odpoledne se starostkou, každou poslední středu v měsíci od 14—16 hodin v kanceláři
starostky města. Budu se na vás těšit, na vaše podněty, názory či připomínky.
Ing. Věra Baumanová, starostka

VOLBY 2018
Prezident republiky
Starostka města Nového Sedla podle § 34 odst.
1 písm. a) a § 34 odst. 3 zákona č. 275/2012
Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně a
doplnění některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, o z n a m u j e :
volba prezidenta České republiky se uskuteční:
dne 12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00
hodin a dne 13. ledna 2018 od 8.00 hodin do
14.00 hodin.
Místem konání voleb:
ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost velká zasedací síň Městského úřadu Nové Sedlo, Masarykova 502 pro

voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu
v ulicích:
Masarykova, Loketská, Za Potokem
Polní, Příkopy, Zahradní, Hornická Kolonie, Krupičná, Nové Sedlo, Na Anně
ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost v Mateřské škole č. II, Sklářská 510 pro voliče, kteří jsou přihlášení
k trvalému pobytu v ulicích:
Sadová, Revoluční, Sklářská, Příčná
ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost v domě Chranišov, č. p. 3
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Chranišově.
ve volebním okrsku č. 4
je volební místnost jídelna v porcelánce Rudolf
Kämpf, s.r.o., U Porcelánky 143, Loučky pro

voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu
v ulicích:
Karlovarská, Školní, U Porcelánky
Nové Loučky, Sedmidomky, Sportovní
Jalový Dvůr, Slepá ulice, U Trati
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem
České republiky, cestovním průkazem České
republiky).
Každému voliči budou dodány 3 dny přede
dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb
volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.
Klára Hányšová
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Životní jubilea
V měsíci lednu se dožívají významného životního jubilea tito občané Nového Sedla:
01.01.
02.01.
08.01.
09.01.
13.01.
17.01.

Ambrožová Jana
Kiprov Božidar
Deaková Františka
Gerginová Gertruda
Krieger Jiří
Hájek Václav
Kotva František
Jirásková Zdeňka

18.01.
20.01.
22.01.
23.01.
24.01.
27.01.
31.01.

Winklerová Růžena
Šubrtová Květoslava
Selnekovičová Hana
Maťovka Štefan
Žďárská Věra
Dudková Marie
Fialová Anna
Chourová Ulrike

Vážení jubilanti, jménem Městského úřadu Nové Sedlo a jménem Sboru pro občanské záležitosti
Vám do dalších let ze srdce přejeme pevné zdraví a hodně štěstí a spokojenosti v osobním životě.
Matrikářka Bc. Jitka Ježková
*Pozn. Prosíme jubilanty, aby pro případ že nechtějí být uveřejněni v seznamu jubilantů v Novosedelských listech toto
oznámili na Městském úřadu v Novém Sedle a to buď osobně, telefonicky, prostřednictvím e-mailu nebo písemně.
V opačném případě to považujeme za souhlas.

Letem světem 2017 – investiční akce

Trojáková Mária, která
oslavila narozeniny minulý
měsíc

V roce 2017 se nám podařilo hodně akcí i z dotačních titulů. Veliký dík patří paní Š. Pojarové z investic, která tyto žádosti o dotace připravuje.
Chodník Masarykova ulice před ZŠ čp. 217, chodník Chranišov – Chodov, komunikace na Jalovém Dvoře, oprava přepadů rybníků
v Loučkách, pořízení elektrotříkolky a traktorového nosiče a kontejnerů, I. etapa zdravotní středisko – injektáž budovy a zateplení půdy a
následovat bude také demolice bývalých bytových domů na Sedmidomkách.
Aktuálně se také dokončilo zateplení bytového domu Masarykova 471—472, za což patří dík bytovému hospodářství. Hodně práce máme ale ještě před sebou.
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Školy a knihovna
Pan Pohoda ve školce
Ve čtvrtek 23. listopadu za námi do mateřské školy přijeli loketský pan Pohoda s
dcerou. Připravili si pro děti pohádku
"Princezna na hrášku". Název je lehce zavádějící, jelikož tahle princezna na hrášku
nespí, ona ho společně s další zeleninou
pěstuje. Nemá to ovšem vůbec snadné, na
zeleninu chodí mlsný krtek a k tomu se jí
po zahrádce motá princ Popleta. Princezna
má ale pomocníky - šikovné děti, které jí
pomohou úrodu zeleniny ochránit a na
krtka vyzrát. Děti se při veselé pohádce
nejen pěkně pobavily, ale díky ní získaly
nenásilnou formou informaci o důležitosti
zeleniny v našem jídelníčku.
Paní učitelka Blanka Dubová
Mikuláš a čert v mateřské škole.
Bylo zimní dopoledne 5.12.2017 a návštěvu do mateřské školy přišel čert a Mikuláš.
Čert si sebou přinesl knihu hříchů, Mikuláš
košík plný sladkostí a paní kuchařky připravily čertovské menu. Děti zpívaly, přednášely a slibovaly, že už budou hodné.
Všem zúčastněným moc děkujeme a těšíme se na příští rok.
Kolektiv mateřské školy Sklářská ulice
Návštěva v Oáze klidu
7.12.2017 jsme se společně s dětmi vyda-
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Zprávičky z naší školičky
li na návštěvu mezi babičky a dědečky do
Oázy klidu v Loučkách. Připravili jsme si
pro ně veselé pásmo písniček, básniček a
tanečků. Snažili jsme se jim zpříjemnit
předvánoční čas. P Gaveldová napekla
voňavé perníčky a paní učitelky perníčky
ozdobily. Děti perníčky předaly, jako malý
dárek. I děti neodešly s prázdnou, odnesly
si příjemný zážitek a sladké balíčky. Věříme, že se pásmo líbilo a těšíme se na další
setkání. Všem děkujeme.
Kolektiv mateřské školy - Masarykova ulice
Návštěva knihovny
11.12.2017 jsme navštívili s našimi předškoláky knihovnu. Paní knihovnice si pro
nás připravily příjemnou vánoční pohádku,
která byla pro děti velmi hezká a poučná.
Napekly a pak se společně s námi podělily
o svého kapříka. Děti prožily moc pěkné
dopoledne, které pro ně bylo nejen zábavou, ale i příjemným setkáním s knížkou a
knihovnou. Moc děkujeme.
Kolektiv mateřské školy Sklářská ulice
Divadlo
V předvánočním čase 13.prosince na nás
v Meteoru čekalo Maňáskové divadlo, které za námi přijelo až z dalekého Šternberka. Shlédli jsme tři krátké pohádkové příběhy - Hrnečku vař, O zlaté rybce, O

Návštěva SPŠ Ostrov

Smolíčkovi. Děti během představení i zapomněly mluvit a vrtět se, jak je
jednoduše zahrané pohádky vtáhly do děje. Mezi jednotlivými pohádkami si mohly
zazpívat známé písničky, např. Cib, cib,
cibulenka. I pro nejmenší děti bylo divadlo
srozumitelné. Všichni už se proto těšíme
na další zajímavé příběhy a pohádky v příštím roce.
Paní učitelka Blanka Dubová
Vánoční besídka v Masarykově ulici u Myšek
Vyzdobili jsme si vánočně školku, napekli
jsme cukroví (některé maminky a babičky
také přinesly cukroví na ochutnání a moc
jim děkujeme) a pečlivě nazkoušeli program na besídku.
Konečně nastal dlouho očekávaný den!
Zahráli jsme pohádku O Sněhurce a sedmi
trpaslících, přednesli básničky a zazpívali
koledu. Poté jsme nabídli rodičům malé
občerstvení a radovali jsme se, že se nám
odpoledne pěkně vydařilo!
Příjemný nový rok plný radosti přeje kolektiv a děti z MŠ Masarykova.
P.S. Velké poděkování p.Květě Suché za
dárečky pro děti!
Kolektiv mateřské školy Masarykova ulice

Volba povolání vycházejících žáků
str. 4

Dne 28.11.2017 žáci 9. ročníku navštívili Střední průmyslovou školu v Ostrově.
Zúčastnili se projektového dne „Den
s technikou pro ZŠ“. Žáci se seznámili
s možností studia na této škole,
s jednotlivými technickými obory. Také si
v dílnách a laboratořích vyzkoušeli praktické úlohy z oboru strojírenství a elektrotechniky.
Mgr. Petra Strejcová

Informace z knihovny – knihovnice čtenářům
Vážení občané a čtenáři,
touto cestou bychom Vám chtěli popřát šťastný vstup do roku 2018. Aby se nám všem splnili naše přání a tužby. Věříme, že
k Vaší spojenosti přispějeme i my. Třeba tím, že se snažíme stále vylepšovat a zkvalitňovat služby, které poskytujeme. Vytvářet
nové pořady jak pro dětské tak dospělé čtenáře a veřejnost. I v tomto roce proběhnou projekty již zavedené jako je Knížka pro
prvňáčka, Noc s Andersenem, Hry bez hranic, Nekoktám, čtu, besedy se známými autory a ilustrátory, přednášky, výstavy, promítání, veřejné čtení a další zajímavé akce. Těšíme se na Vaši návštěvu v novém roce.
Vaše knihovnice
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Volba povolání vycházejících  Žáci společně s paní učitelkou Petrou dnů otevřených dveří jednotlivých středních
Strejcovou navštívili výstavu středních škol škol, o které mají zájem.
žáků
v Ostrově.
 Žáci, kteří budou vykonávat přijímací
V letošním školním roce naši základní školu
opustí 14 vycházejících žáků. Nastává období, kdy se všichni spolu se svými rodiči
začínají pevně rozhodovat o tom, kam jejich
kroky povedou po stávajících letních prázdninách. Někteří již mají jasno, jiní ještě hledají a tápou. Není to lehké rozhodování, v
tomto věku si mnozí z teenagerů vůbec
neumí představit, co by jednou ve svém
životě chtěli dělat, čím by chtěli být. Žáci si
vybírají z mnoha nabízených středních škol,
kde mohou studium zakončit buď maturitní
zkouškou, nebo získáním výučního listu. Je
jistě důležité pro každého, aby něčím v životě byl, byl spokojený sám se sebou, měl
práci, která ho baví, které rozumí, která mu
umožní vést důstojný a plnohodnotný život.
Ve škole si všechny tyto skutečnosti uvědomujeme. Je naším přáním, aby naši žáci
našli v životě své uplatnění. Snažíme se
jejich volbu co nejvíce ujasnit a ulehčit.
Během celého prvního pololetí jsme se ve
škole této problematice aktivně a zodpovědně věnovali:

Všichni vycházející žáci obdrželi aktuál- zkoušky, mohou po vyučování docházet na
ní atlas středních škol Karlovarského kraje, přípravu ke zkouškám.
V příštím pololetí je naplánována beseda s
ve kterém by se již měli umět orientovat.
pracovníkem úřadu práce.
 V rámci přípravy na volbu povolání byli Předběžní informace k podávání přihlášek
žáci seznámeni s internetovými stránkami,
kde si mohou sami vyhledávat potřebné na střední školy:



informace o jednotlivých pracovních resor-  Žáci ve škole obdrží 2 přihlášky na
střední školy a to nejdříve v den pololetního
tech.
nejpozději v prvním únorovém
 Koncem listopadu se žáci zúčastnili vysvědčení,
týdnu.
výukového programu Technika je zábava,
který každoročně pořádá SPŠ Ostrov pro  Zároveň s přihláškami obdrží žáci proti
žáky devátých ročníků. Zde si na vlastní podpisu zápisový lístek, který slouží k potvrkůži sami vyzkoušeli a osahali to, co studi- zení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední
um na této škole nabízí a obnáší.
 Naši školu průběžně navštěvují zástup- škole.
ci středních škol. Osobně žákům předávají  Zápisový lístek se odevzdává řediteli
informace o jednotlivých oborech, které školy, který rozhodl o přijetí žáka ke vzdělájejich školy nabízí. Z otázek, které žáci zú- vání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů
častněným zástupcům kladou je vidět, že ode dne oznámení rozhodnutí.
děti mají zájem dozvědět se o dané škole Přihlášky na střední školy se podávají do
co nejvíce.
1. 3. 2018.
Mgr. Lenka Žišková
 Žákům bylo doporučeno účastnit se

Výlet do Marktredwitz
Dne 14. prosince si žáci osmé a deváté třídy jeli vlakem ověřit své znalosti německého jazyka v praxi do Marktredwitz.
Nasáli předvánoční atmosféru na tradičních vánočních trzích. Všichni byli okouzleni báječnou atmosférou a čekání
na Ježíška si takto zpříjemnili. Výlet se všem velmi líbil.
Marcela Procházková

Kultura a život ve městě

Taneční večer
Dne 30. 11. 2017 se od 19.00 hodin konal v Městském domě kultury
METEOR taneční večer. Každý kdo
měl chuť, čas a náladu si mohl přijít
poslechnout taneční hudbu, zazpívat
si, zatancovat a popovídat s přáteli.
Atmosféru večera tentokráte umocňoval i fakt, že jsou již za dveřmi
vánoční svátky. Myslím, že se všichni dobře bavili a pokud jste se nepřišli podívat, určitě jste o hodně přišli.
A že se necítíte být seniory? To vůbec nevadí, již dávno tento večer

není koncipován jako večer výhradně pro seniory a jsou na něm vítání
všichni občané všech věkových kategorií.
Další taneční večer se koná
v příštím roce 1.3.2018 od 19.00
hod. v MDK METEOR. K tanci a poslechu bude hrát, jako obvykle, Duo
Carlex. Srdečně zveme všechny příznivce taneční hudby a dobré zábavy,
aby přišli a společně s námi strávili
příjemné chvíle v METEORu.

Předvánoční večer
Dne 7.12.2017 se v MD meteor uskutečnil hudebně zábavný večer. Vzhledem k
pracovnímu vytížení nahradil umělce Přemka Pálku, který měl účastníky obdařit
zpěvem, známý herec Roman Štabrňák se
svým kouzelnickým vystoupením. I přes
mírné obavy o naše přátelé :) vše dobře
dopadlo a byl to opět zase jednou příjemně strávený večer.

Za SPOZ – Bc. Jitka Ježková
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Vyhodnocení soutěže ve sběru kaštanů a žaludů (všechny fotky na www.zs-mestonovesedlo.cz)
28. 11. 2017 proběhlo slavnostní vyhodnocení a předávání
cen v soutěži ve sběru kaštanů a žaludů, které pořádá již 6.
rok spolek Nový kurz. Jako každoročně se všechny děti
z prvního stupně základní školy sešli se svými učiteli
v tělocvičně, kde D. Čtvrtníková a P. Varga předávali hezké
ceny, dárkové balíčky, knihy i sladkosti. Vše fotografoval
T. Pittel. Paní učitelka Dvořáková připravila opět nádherné
diplomy, které jsme dětem rozdali. Tak: „Sběru zdar v příštím
roce“.
Věra Baumanová, člen výboru spolku Nový kurz

Nejlepší sběrači:
1. místo a nejlepší sběrač – Ondřej Holub, 2. místo – Aneta Krejčí
3. místo – Hana Stoklásková, Antonín Stokláska, 4. místo – Nevenka Brejšová
5. místo – Honzík Tolar, Klárka Tolarová, 6. místo – Adam Demeter

Vánoční trhy ve
Schwarzenbergu
Skvělé německé vánoční trhy
máme za sebou! 16.12. město s novým kurzem uspořádalo výlet do partnerského města Schwarzenberg. Právě v
tento den se konala ve městě
velká slavnost—přehlídka horníků. O tradiční německé adventní atmosféře vůbec nelze
pochybovat. Jen škoda, že
nebyl zcela naplněn autobus.
V kombinaci s velice příznivou
cenou za dopravu, což se již v
dnešní době nevidí, to byl
opravdu skvělý výlet.
V.P.

DLUHOVÁ PORADNA
PODĚKOVÁNÍ
Rok 2018 bychom rádi zahájili poděkováním městu Nové Sedlo – zejména paní starostce Ing. Věře Baumanové a zastupitelstvu města - za důvěru a za finanční i prostorovou podporu při poskytování dluhového poradenství osobám ve finanční tísni,
zejména obyvatelům Nového Sedla.
Této podpory si velmi vážíme, tím více i proto, že naše společnost za sebou na počátku
roku 2017 neměla žádnou viditelnou historii, jednalo se o organizaci i o službu novou,

Mohlo by Vás zajímat

založenou však na znalostech a zkušenos- MěÚ Nové Sedlo. Můžetetaké volat na teletech pracovníků.
fonní číslo 724 75 65 65 (Ing. Daniela Zemanová, DiS., GOPALA o.p.s., Karlovy Vary).
Bezplatné dluhové poradenství poskytovala
společnost GOPALA o.p.s. za podpory města Uvítáme jakékoli podněty ze strany obyvatel
Nové Sedlo a Nadace Komerční banky, a.s. města, které povedou ke zlepšení naší služ– Jistota. Za krátkou dobu působení jsme by. Také uvítáme dotazy ohledně dluhové a
díky této podpoře mohli pomoci několika finanční problematiky, na které budeme
desítkám osob v tísni.
rádi reagovat v Novosedelských listech –
PROBLÉM, KTERÝ ŘEŠÍTE VY, ČASTO ŘEŠÍ I
I v roce 2018 můžete nadále využívat bez- JINÍ!
platného dluhového poradenství každou
středu v čase 9:00 – 11:30 hod. v prvním
poschodí v kanceláři 1.02 (vedle pokladny)
pravidelně setkávají s případy, kdy podomní
prodejce podstrčí nic netušícím spotřebitelům
k podpisu smlouvu o dodávkách energií
s tvrzením, že se jedná o dokument, který
údajně potvrzuje převzetí nabídky k uzavření
nové smlouvy. Jindy mohou tvrdit, že potřebují váš podpis pro zaměstnavatele jako potvrzení své návštěvy u vás doma. Abyste se
vyhnuli těmto a podobným problémům přichází dTest s radou:

Po nějakém čase jsme tu opět s rubrikou
„Mohlo by Vás zajímat“, kde se zabýváme
zajímavostmi uveřejněnými v dTest. Tentokrát
nás zaujal článek s názvem: „Podepsali jste
potvrzení podomnímu prodejci? Možná jste
uzavřeli novou smlouvou.“ dTest se ve svých
článcích pravidelně zabývá nekalými praktikami podomních prodejců. Tentokrát si vzal na
mušku prodejce energií. „Ti se často nerozpakují lhát o výhodnosti své nabídky a někdy se „ nic podomnímu prodejci nepodepisujte a
dokonce vydávají za zástupce distributora v klidu si předložený dokument po odchodu
nebo pracovníka Energetického regulačního prodejce prostudujte a případně se mu po té
úřadu...“ píše ve svém článku dTest a dále ozvěte.“ Tady je asi na místě připomenout, že
uvádí, že v jejich spotřebitelské
poradně
seNové
Akce je finančně podporována
městem
Sedlo
bychom
podomnímu prodejci neměli poskyto-

vat kontakt na sebe, vyhneme se tak případnému budoucímu obtěžování. Pokud přece
jen smlouvu podepíšete, nemusíte ještě zoufat. Od smlouvy se dá naštěstí odstoupit či ji
vypovědět, ale musíte to udělat ve lhůtě, která je ve smlouvě uvedena, radí dál ve svém
článku dTest. Pokud se chcete o této problematice dozvědět podrobnější informace, najdete celý článek na stránkách www.dtest.cz,
na záložce články v sekci právo – tisková
zpráva ze dne 12.12.2017 nebo můžete využít spotřebitelskou poradnu, kterou společnost zřídila pro všechny potřebné. Odkaz na
poradnu najdete rovněž na webových stránkách dTest.
Bc. Jitka Ježková
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Sport
V neděli 10. 12. 2017 jsme se zúčastnili s našimi elévy narozenými v roce 2011 a dříve narozenými, fotbalového turnaje v Chodove. Ale popořádku:-). S našimi borci a borkyní jsme začali pracovat již od měsíce září, kdy jsme se pravidelně scházeli a scházíme v úterý a ve čtvrtek v našem krásném areálu E. Hopfa a
poté co nám přestalo prát počasí, tak jsem se přemístili do tělocvičny naší Základní školy, kde jsme postupně naše svěřence
seznamovali a stále seznamujeme s fotbalovými základy. Trenéry této věkové kategorie jsou Bohumil Koudele mladší, Stanislav
Suchý a David Dudi. Ale zpět k nedělnímu turnaji. Hrálo se systémem 5+0, délka utkání 20 minut, zúčastnili se jej borci ze
Spartaku Chodov, který turnaj pořádal, z Horního Slavkova a
Královského Poříčí. Již samotná cesta autobusem byla pro některé svěřence velké dobrodružství a to ještě nevěděli, co je
pořádně čeká. Byl to totiž pro většinu z nich doslova křest ohněm, protože nic takového doposud nezažili. Veliká hala, oblékání do dresu, holení chrániče.....:-). Ti co se nepřišli podívat, tak
udělali velikánskou chybu. Takový zápal pro hru, bojovnost a
radosti ze hry, se jen tak nevidí. A to někteří borci v zápalu hry
dokázali i mávat na své doprovody v galerii, byli k vidění i taneč-

ní kreace a týmové oslavy ze vstřelených gólu. Byla to proste
paráda. A protože se fotbal hraje na góly, i když o ty vůbec nešlo,
tak pár statistik. Postupně jsme porazili všechny týmy a to Spartak Chodov 5:2, Horní Slavkov 4:3 a Královské Poříčí 5:1. Naším
ostrostřelcem se stal Lukáš Hejl, který celkově vsítil 12 branek a
Jiří Janičo, který vstřelil dva góly. Fotbal je však týmová hra, takže je třeba pochválit všechny naše elévy a to konkrétně Jakuba
Šmejkala, Jakuba Bana, Lukáše Hejla, Jirího Janica, Olivera Nováka, Anastázii Horváthovou, Mateje
Rozsypala, Stanislava Suchého a rovněž trenéry Stanislava Suchého a Davida Dudiho. Moc Vám všem dekujeme za reprezentaci našeho klubu. Pevně doufáme, že tento dílčí úspěch přitáhne do našich rad další ještě váhající malé fotbalisty ročníky
2011 a mladší. Neváhejte a po Novém roce mezi nás přijďte,
protože nás nyní cekají fotbalové prázdniny. Všem našim malým
fotbalistům a fotbalistce přejeme krásné Vánoční svátky, spousty dárečků pod stromečkem a splnění všech vašich přání. Uvidíme se příští rok, termín se zavčasu dozvíte:-).
Stanislav Suchý

Nabídka pracovních míst
Chtěla bych touto cestou velice podekovat zaměstnancům
restaurace Meteor jak se o nás starali při mé oslavě sedmdesátin. Obsluha byla suprová. Jídlo bylo moc chutné.

Firma Synthometr a.s.—chemická společnost v Karlovarském
kraji se sídlem v Sokolově hledá kandidáty na tyto pracovní
pozice

Znova jednou mé obrovské dík.
Poděkování také patří i milé místní květinářce Slávce za velice
krásnou květinovou výzdobu, milým překvapením byl i příchod
paní starostky, která mě přišla osobně popřát k mým narozeninám.
S přátelským pozdravem Milada Pinterová



Obec Vysoká Pec vyhlašuje Výběrové řízení na pronájem penzionu s restaurací v majetku Obce Vysoká Pec

Krajské ředitelství POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE

Předmět vyhlášení: pronájem nebytového prostoru penzionu a restaurace
Sportka, budova čp. 50 na st. p. č. 59 v k. ú. Vysoká Pec u Nejdku v majetku Obce Vysoká Pec, zastavěná plocha cca 320 m2 (dále jen „penzion“),
rozsah vnitřního vybavení bude stanoven při prohlídce objektu.
Více informací na Facebooku—Nové Sedlo lidem

chemik—obsluha chemického zařízení—operátor


mistr—chemická výroba
Více informací se dozvíte na Facebooku města—Nové Sedlo
lidem.

přijímá nové policisty.
Kontakt: 974 361 402 nebo 725 389 779
Email: krpk.op@pcr.cz
Více informací na webových stránkách města.
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