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SLOVO STAROSTKY

Dalším projektem,
které město připravilo, je „Hala u
sběrného dvora“,
kde je zpracovaná
projektová dokumentace a vydané
pravomocné stavební
povolení.
Město Nové Sedlo
podalo dne 3. 2.
2021 žádost o dotaci do 146. Výzvy Ministerstva životního prostředí
OPŽP 2014–2020. Realizací projektu dojde ke zhodnocení budovy
ve vlastnictví města.

Vážení občané,
první jarní dny máme
za sebou a těšíme se
na velikonoční svátky. Už od svátků jara,
které jsou starší než
Velikonoce, jsou časem oslav a veselí.
Dnes jsou i komerčně důležité, protože
se na ně váže mnoho
zvyků, k jejichž uskutečnění je třeba vynaložit nějaké úsilí nebo jen tak zajít na
nákup. Prodávají se
například velikonoční
pohledy, ozdoby nebo cukroví v podobě velikonočních vajíček, beránků nebo zajíčků. Řehtání – od čtvrtka do soboty chodili po vsi chlapci školou povinní a nahrazovali zvony, které odletěly do Říma. Na Zelený čtvrtek se šlo po
škole a navečer, na velký pátek ráno před školou, po škole a na večer
a naposledy na bílou sobotu ráno. Chodili tak aby obešli celou vesnici
a u každého křížku se modlili. Na Velký pátek v podvečer obešli ves
dům od domu, kde vykoledovali nějaké vajíčko, sladkost – sušené
švestky, křížaly či drobné mince. Nejstarší z chlapců se nazýval kaprál.
V některých oblastech měli slaměného Jidáše. V Česku je prastarou
tradicí hodování a pomlázka. Na Velikonoční pondělí ráno muži a
chlapci chodí po domácnostech svých známých a šlehají ženy a dívky
ručně vyrobenou pomlázkou z vrbového proutí. Pomlázka je spletena
až z dvaceti čtyř proutků a je obvykle od půl do dvou metrů dlouhá a
ozdobená pletenou rukojetí a barevnými stužkami. Podle tradice muži
při hodování pronášejí koledy.

Budova bude zateplena, vyměněny výplně, opravena střecha, zrekonstruovány rozvody elektrické energie, rozvody topení, rozvody
teplé užitkové vody a nová kanalizační přípojka. Rovněž bude provedeno nové sociální zázemí pro zaměstnance. Všechny tyto stavební úpravy budou odpovídat stávajícím normám. Rozpočtované náklady projektu činí 6.208.333, -- Kč. Příspěvek unie
z rozpočtovaných nákladů činí 1.263.000, -- Kč. Žádost o dotaci
byla zaregistrována a prošla kontrolou formálních náležitostí. Žádost je dále hodnocena a věřím, že tuto dotaci město obdrží a ještě
v roce 2022 začneme rekonstruovat.

Káva se starostkou
Vážení občané, ke zlepšení kvality
služeb a života ve městě bych Vám
chtěla nabídnout možnost přijít na
neformální schůzku s jakýmkoliv
problémem, připomínkou či přáním
„Káva se starostkou“, která se koná
vždy první pondělí v měsíci od 15:00
do 16:30 hodin v restauraci Meteor
Nové Sedlo. První schůzka se uskutečnila 7.3.2022, nyní se můžeme
potkat dne 4.4.2022 a následně
2.5.2022. Termíny budou vždy upřesněny. Těší se na vás Vaše starostka

Přeji Vám klidné velikonoční svátky plné pohody a setkání se svými
nejbližšími a kamarády.
Krásné jarní dny Vám přeje Vaše starostka Ing. Věra Baumanová

Zvýšení kauce za pronájem sálu v KD Meteor

Radost i úsměv patří všem
dejte hlas naší školičce

Divadelní komedie v našem městě ZDARMA

Fotbalový KEMP - příměstský tábor pro děti

Pálení čarodějnic na hřišti
Loučkách
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Pes nejlepší přítel člověka
Jsou s námi, když se radujeme i když se trápíme. Tráví s námi volný čas, dovolené, výlety a pozorně poslouchají vše, co jim svěřujeme. Ti, kteří jsou vždy připraveni být nám
věrně po boku, naši psi. Jsou to naši miláčci, a tak se o ně musíme postarat.
Město Nové Sedlo eviduje v současné době
387 psů. Každý, kdo sdílí svůj domov se
psem, musí svého pejska nahlásit na úřadě
a každý rok za něj zaplatit poplatek. Za minulý rok vybralo Město Nové Sedlo na těchto
poplatcích 82.967,-Kč. Z vybraného místního
poplatku město Nové Sedlo nakupuje nové
odpadkové koše, psí známky, hradí poštovné, náklady na vyvážení košů a čištění veřejné zeleně, chodníků a komunikací.
Právě znečištěné ulice jsou přitom jedním
z nevíce ožehavých otázek lidí. Povinností
každého majitele psa je po svém společníkovi uklidit. Každý pejskař by měl mít u sebe
papírový nebo igelitový sáček. Majitelé psů
musejí plnit své povinnosti. Ty vyplývají z
vyhlášek města (www.mestonovesedlo.cz/
mestsky-urad/samosprava-mesta/vyhlaskya-narizeni-mesta/?page=1). Majitelé musí

mít své psy na vodítku, pokud se pohybují na
veřejnosti. Bez vodítka může pes pobíhat
pouze na určených plochách pro venčení. Ve
městě máme psí louku, která je v Revoluční
ulici.
Kontroly pejskařů provádějí strážníci městské policie.
Problematiku chovu psů i koček upravuje
znění zákona o ochraně zvířat proti týrání,
který majitelům psů stanoví například povinnost mít psa zabezpečeného proti útěku ze
soukromého pozemku.
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Sdílejte informaci o ztrátě psa na sociálních
sítích, vylepte letáky ve svém okolí, a j.
Jak postupovat při nálezu psa?
Pokud najdete ztraceného nebo zraněného
psa, volejte na linku městské policie 156
nebo 602 891 265. Pokud to okolnosti dovolí, je vhodné počkat se zvířetem do příjezdu hlídky nebo odchytové služby. Myslete
ale na ochranu svého zdraví i lidí v okolí.
Odbíhající nebo zraněná zvířata neodchytávejte – pokud můžete, zvíře sledujte.
M. Sienková

Povinnosti páníčků
Nechat psa u veterináře očipovat.
Nahlásit psa na Městském úřadě Nové Sedlo a zaplatit místní poplatek.
Kam nesmím?
Zákaz vstupu psů na dětská hřiště.
Zákaz volného pohybu psů na silnicích.
Zákaz volného pohybu psů na veřejném prostranství.
Když se pes zaběhne
Zavolejte městskou policii na lince 156 nebo 602 891 265.
Kontaktujte útulky a veterináře v nejbližším
okolí.

Od 1.4.2022 došlo ke změně výše kauce za pronájem sálu v kulturním domě METEOR
Poplatky za pronájem sálu se nemění, viz tabulka. Zvyšuje se ovšem výše vratné kauce, která činila doposud 2.000,- Kč, na 5.000,- Kč, a to
zvláště proto, že po akcích byl sál často vracen v neutěšeném stavu.
Dochází také ke změně některých podmínek ve smlouvě o pronájmu, kdy akce musí být ukončena nejpozději ve 02.00 hodiny ráno. V případě
překročení stanoveného času je nájemce povinen zaplatit za každou další celou překročenou hodinu 1.500,-- Kč. Ostatní podmínky zůstávají
beze změny: sál se pronajímá výhradně ve spolupráci s vedením restaurace Meter Nové Sedlo, na pronájem musí být uzavřena smlouva o
nájmu nebytových prostor a poplatek za pronájem sálu musí být uhrazen nejpozději v den konání akce.
občané, organizace, firmy Nového
Sedla

občané, organizace a firmy cizích
měst

0,- Kč

1.000,- Kč

1.000,- Kč

2.000,- Kč

1.000,- Kč

2.000,- Kč

2.000,- Kč

2.500,- Kč

1.000,- Kč

3.000,- Kč

3.000,- Kč

3.000,- Kč

Dětská oslava (max. 4 hodiny)

500,- Kč

1.000,- Kč

Cvičení pro veřejnost*

100,- Kč

100,- Kč

Veřejné akce pro děti
Maškarní, diskotéka apod.

Neveřejné akce
Schůze, školení, valná hromada apod.

Neveřejné společenské akce
Rodinné oslavy, svatby apod.

Neveřejné společenské akce
Firemní oslavy

Veřejnosti přístupné akce
Na nichž je vybíráno vstupné

Prodejní akce, šipky

* Částka 100,- Kč za 1 hodinu, za každou další (i započatou) 1 hodinu se účtuje dalších 100,- Kč
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Slovo ředitele sklárny O-I Manufacturing Czech Republik, a.s.
Po nástupu do funkce ředitele závodu O-I
Nové Sedlo jsem se musel seznamovat nejenom s provozem samotným, ale také se vypořádat s rozsáhlou rekonstrukcí pece a
několika výrobních linek. Pan Drahomír Bilka
působil po celou dobu této přestavby jako
tlumočník pro české i zahraniční firmy, které
zde prováděly nasmlouvané práce. Od pana
D. Bilky jsem se také dozvěděl, že předchozí
vedení závodu příliš nespolupracovalo
s představiteli města Nové Sedlo, a tak
jsem ho požádal o zprostředkování schůzky
s paní starostkou.
Setkání na úřadě města bylo pro mě velmi
příjemné, paní starostka byla velmi přístupná eventuální spolupráci. Méně příjemné
však bylo zjištění, že z minulých let nebylo
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prakticky na co navazovat. Předchozí vedení
závodu o spolupráci nejevilo zájem. Toto
bych chtěl v rámci svých možností a kompetencí v budoucnu změnit.
Těší mě oboustranný zájem se pravidelně
setkávat na schůzkách s vedením města.
Paní starostka navrhla první termín setkání
na 21. 3. 2022. Při této příležitosti se budeme seznamovat s katastrálními mapami
závodu O-I a města Nového Sedla. O případném převodu některých pozemků, které jsou
ve vlastnictví společnosti na město Nové
Sedlo, a naopak, budeme jednat po podrobném prozkoumání hranic všech dotčených
území.
Závěrem mi dovolte poděkovat paní starostce Věře Baumanové a vedení města za
vstřícný postoj a těším se na další spolupráci.
Antonín Petr, ředitel společnosti

Spolupráce s JRK ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.
Zastupitelstvo města Nové Sedlo na svém zasedání dne 23. 3. 2022 odsouhlasilo spolupráci s firmou
JRK ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o., která pomáhá řešit aktuální problémy v oblasti životního prostředí, resp.
v oblasti odpadového hospodářství. Spolupráce započne ve druhém čtvrtletní tohoto roku, kterou odstartují besedy o odpadovém hospodářství jak pro občany Nového Sedla, tak pro děti v Mateřské a
Základní škole.
Na webových stránkách a na oficiálním Facebooku města naleznete Analýzu odpadového hospodářství
města Nové Sedlo.
Klára Hányšová, referent odpadového hospodářství

Slavnostní otevření loketského kulturního domu
Dvorana

Životní jubilea

Měli jsem tu čest, že jsme se zúčastnili dne 24.2.2022 spolu
s tajemníkem úřadu slavnostního
otevření Dvorany v Lokti. Ve Dvoraně
jsme se setkali s hejtmanem Karlovarského kraje a starosty z okolních
měst, abychom spolu s místními
představiteli města Lokte v čele se
starostou města a pozvaných spoluobčanů slavnostně otevřeli a zahájili
sezónu akcí v tomto zrekonstruovaném stánku kultury. O hudební doprovod se postarali žáci ZUŠ z Lokte.
Pro pozvané byl připraven i malý
raut.

01.04.

V měsíci dubnu se dožívají významného životního jubilea tito občané Nového Sedla.
Markéta Kabelková
Věra Humňalová
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.
V měsíci dubnu se významného životního jubilea dožívá celkem 11 občanů. Výše jsou uvedeni ti,
kdo doručili našemu úřadu souhlas s uveřejněním v Městských listech Nové Sedlo.
Vše nejlepší, hodně štěstí a zejména pak pevné zdraví přejeme i všem ostatním jubilantům, kteří
v našem seznamu uvedeni nejsou.
Matrikářka – Bc. Jitka Ježková

Práce na Malé Anně
Práce na odbahnění rybníku Malá Anna byly
zahájeny v únoru. Odtěžený sediment je připraven u hráze rybníku k odvozu. V těchto
dnech bude provedena náhradní komunikace od Malé Anny s výjezdem na komunikaci
II/209 a následně bude sediment vyvážen
na skládku.
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I Nové Sedlo se aktivně zapojilo do pomoci Ukrajině
Pětičlenná Rada města na svém mimořádném jednání dne 28.2. jednohlasně rozhodla o humanitární pomoci Ukrajině. Po přímém jednání s
krizovým manažerem ORP a zástupci ukrajinských lékařů ze Sokolova bylo rozhodnuto o finanční a konkrétní cílené pomoci.
Z rozpočtu města putovalo 20 tisíc korun na transparentní účet humanitární organizace ADRA, o.p.s., která přesně ví, kde a jakým způsobem
rychle pomoci lidem, kteří jsou postiženi touto krutou a pro nás nepochopitelnou válkou.
V případě cílené pomoci byly městem nakoupeny neprůstřelné vesty a balistické helmy v částce 130.000, - Kč.
Tyto prostředky byly předány zástupci ukrajinských lékařů Dr. Dmytro Galaktionov, který se s velitelem Městské policie Nové Sedlo p. Romanem Tvarůžkem postarali o přímé
předání na ukrajinských hranicích těm, kteří pomáhají a
bojují za holý život ukrajinských občanů.
A tato dobrá věc se podařila! Humanitární pomoc, kterou
Město Nové Sedlo přispělo na pomoc Ukrajině, dorazila v
sobotu (5.3.) v brzkých ranních hodinách na slovenskoukrajinské hranice. Velitel naší městské policie R. Tvarůžek
spolu s doktorem – Dr. Dmytro Galaktionovem vyrazili na
dlouhou cestu, aby předali do rukou ukrajinské domobraně
Ruskem zasaženého města Žitomir neprůstřelné vesty a
balistické helmy.
Jsme velmi rádi, že se naše poskytnutá pomoc dostala v co
možná nejrychlejším čase na místo a do rukou těm, kteří to
nyní opravdu potřebují.
(„Z místa, které jsme v sobotu ráno navštívili, nás stále ještě mrazí“, dodává R. Tvarůžek)
Na závěr ještě jednou děkujeme všem, kteří vyjadřují svou solidaritu a jakkoliv pomáhají při tomto válečném konfliktu. Je potřeba také zmínit
uspořádanou materiální sbírku humanitární pomoci, kterou realizoval organizační tým v čele s Monikou Pešákovou.

Kde lze stále
finančně pomoci:
• www.darujme.cz/
projekty/120000
4/
highestCollected
Money
Krajské asistenční
centrum pomoci
Ukrajině - KV Aréna
plní tyto funkce
• registrace občanů
Ukrajiny u
cizinecké policie
• vyřízení
speciálního
dlouhodobého
víza
• asistenci při
řešení dalšího
pobytu v České
republice
Další info na:
www.krkarlovarsky.cz/
ukrajina/Stranky/
Informace.aspx
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Radost i úsměv patří všem
Dne 25. 2. 2022 se třída Ježečků z Mateřské školy v Novém Sedle v rámci
soutěže “Srdce s láskou darované “ vydala do ulic rozdávat lidem radost.
Nejenže rozdávaly úsměvy, ale také i vlastnoručně vyrobená srdíčka kolemjdoucím pro lepší den. Celému kolektivu mateřské školy patří velké poděkování za výbornou práci a vřelý přístup, právě v těchto těžkých dnech.
Mgr. Šárka Mysíková ředitelka MŠ
Milí občané, podpořte prosím tento úžasný nápad naší paní učitelky Kláry
Ketnerové z Mateřské školy Sklářská, třídy Ježečků, a dejte hlas naší školičce na tomto odkaze:
https://srdce.age-management.cz/vysledky-hlasovani-2021
Hlasování probíhá do 10.4.2022. Děkujeme za váš hlas pro naše děti.

Global Partner Péče, z. ú.
Pomoc pečujícím v rodinám, poradenství pro všechny
V naší obci mohou pečující rodiny využít služby
terénní odlehčovací péče a odborného sociálního poradenství. Obě služby jsou poskytovány podle zákona o sociálních službách lidem
od 19 let výše trpícím nějakým zdravotním
omezením. Službu nejen v rámci Karlovarského kraje, ale i v jiných místech ČR poskytuje
Global Partner Péče, z.ú. Více informací o spo-

lečnosti se dočtete na jejich webu: www.gp.cz
I když je tato společnost v rámci sociálních
služeb nováčkem, stojí za ní leadři
s dlouholetými zkušenostmi v oblasti sociálních a zdravotních služeb, šikovní manažeři a
v neposlední řadě laskavé, pravidelně školené
pečovatelky.
A v čem mohou být k dispozici? Od poradenství s čímkoliv v oblasti zdravotní, sociální,
sociálně-právní, rodinné, dluhové problematiky, přes pomoc s vyřízením důchodů, sociálních dávek a různých žádostí.

V domácnosti pak pečovatelky pomáhají s
hygienou, chodem domácnosti, tréninkem
různých schopností a dovedností podle zájmu
klienta, zajištěním pomůcek, ale i třeba ve
spolupráci s lékaři a jinými profesionály, nebo
institucemi.
Rádi byste zjistili víc? Kontaktujte prosím pracovnici Global Partner Péče pro Karlovarský
kraj Petru Netrhovou, která ráda vše blíže
objasní, na tel. 603 980 362, e-mail:
petra.netrhova@gp.cz.
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Soutěž ve sběru baterií
Použité baterie a akumulátory, nesprávně vyhazované s běžným odpadem, mohou vážně narušit životní
prostředí. Po čase se z nich uvolňují škodlivé látky (zejména tzv. těžké kovy), které mohou znečistit půdu
nebo spodní a povrchové vody. Těžké kovy obsažené v bateriích mají prokazatelně škodlivý vliv na lidské
zdraví. A proto se ekotým rozhodl vyhlásit v měsíci únoru soutěž ve sběru použitých baterií. Soutěž probíhala na obou stupních naší školy.
Výsledky na 1. stupni :

Výsledky na 2. stupni:

1. místo - 4.A (1720ks)

1. místo - 6.A (1367 ks)

2. místo - 2.A (1056ks)

2. místo - 7.A (813 ks)

3. místo - 5.A (1039ks)

3. místo - 9.A (308 ks)

Ekotým odnesl použité baterie na sběrný dvůr.

www.zs-mestonovesedlo.cz

Ekotým u starostky města
V rámci schůzek Ekotýmu jsme tentokrát navštívili starostku Nového Sedla, paní Ing. Baumanovou. Schůzka byla zaměřena na problematiku životního prostředí v našem městě. Žáci měli předem připravené otázky k dané tématice. Žáci Ekotýmu velice živě o všech tématech diskutovali,
a proto nám vymezená hodina utekla jako voda.
Paní starostka přislíbila, že toto nebyla poslední schůzka a nabídla nám zakoupení stromů na
naši školní zahradu, čímž bychom vylepšili prostředí školy v rámci ekologického tématu.
Ing. Petra Strejcová
I
N
F
O
R
M
U
J
E
www.mkns.cz
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Česká spisovatelka Michaela Fišarová přednášela pro Základní školu
Na návštěvu k nám přijela spisovatelka Michaela Fišarová,
která si pro žáky Základní školy Nové Sedlo připravila autorské čtení. Přednáška byla poutavá a děti si hned získala.
Těšíme se na další návštěvu.
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Pro
maminky
s dětmi na mateřské dovolené
Rádi bychom pozvali všechny
maminky s dětmi na mateřské
dovolené, dne 5. 4. 2022 od
10:00 hod. k příběhu - Jak si
pejsek roztrhal kaťata. Dozvíme
se, čím mu kočička kaťata zašila a co vše pejska čekalo. Přijďte si poslechnout příběh, u kterého se všichni zasmějeme. Na
závěr si vyrobíme slepičku, nebo
kohoutka.

*

Velikonoční výtvarná soutěž
V průběhu měsíce března
2022 se členové spolku NOVÝ
KURZ byli podívat na děti
z mateřské školy, jak si vedou
při malování obrázků
s velikonoční tématikou.

(3 ks)

Více fotek na
Facebooku města - Nové Sedlo
lidem
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Přihlaste se do soutěže Tradiční výrobek
roku 2022
Kdo vyrábíte, tvoříte něco zajímavého na
území Karlovarského kraje, zapojte se
do internetové soutěže Tradiční výrobek
roku!
Můžete se přihlásit, i když nepodnikáte
a vaše tvoření je pouze pro vaši zábavu.
Nebo můžete nominovat někoho blízkého, kdo vytváří hezké, inspirativní věci.
Do 30. 4. 2022 na webových stránkách vyplňte jednoduchý formulář a
připojte fotografie výrobku, který
přihlašujete nebo nominujete
k soutěži v roce 2022.
Během května proběhne internetové hlasování.
Cílem soutěže „Tradiční výrobek
roku” je získat přehled o zajímavých
produktech na zájmovém území a
případně motivovat výrobce k tomu,
aby v nejbližší době usilovali o značku "Original product of Sokolovsko".
Vyhlašovatelem a organizátorem soutěže "Tradiční výrobek roku" je
Mikroregion Sokolov - východ.
Více informací a přihlášení na:
https://www.sokolov-vychod.cz/aktuality/prihlaste-se-do-soutezetradicni-vyrobek-roku

Karlovarský otužilecký klub vítal
20.3.2022 na naší
Velké Anně jaro.
Můžete je sledovat
na Facebooku —
Karlovarský otužilecký klub, a buďte
blíže k otužování a
upevňování imunitního systému.
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Fotbalový KEMP – příměstský tábor pro Sedelské děti
Info pro rodiče z Nového Sedla
Tak tu máme první novinku v letošním roce.
Fotbalové kempy – TJ BU Nové Sedlo
V letošním roce jsme se rozhodli pro naše děti uspořádat dva letní příměstské
fotbalové kempy. Budou se týkat dětí narozených v ročnících 2007–2013
včetně.
Kempy budou probíhat ve dvou turnusech a maximální počet dětí v jednou
turnusu bude 30 osob. Rychlost a pořadí přihlášení je proto rozhodující pro
účast v jednotlivých turnusech!!!
Průběh fotbalového kempu
- Příměstský fotbalový kemp bude trvat 6 dní, a to od pondělí do soboty
- Příjezd dětí bude v čase od 8:15 hod do 8:45 hod, kde si děti převezmou
trenéři, jdou s nimi do kabin a následně na snídani
- Ukončení je mezi 16:00 hod a 16:30 hod, kdy si rodiče budou děti vyzvedávat osobně
- Fotbalový kemp je určen pro děti narozené 1. 1. 2013 – 31. 12. 2007
- Děti budou rozděleni do 3 věkových kategorií
- Fotbalový kemp bude probíhat zábavnou a hranou formou. Děti budou mít o
zábavu postaráno a nebude to jen o fotbale, ale o celkovém sportování a společné zábavě
Termíny kempů
1. Turnus: 25.07.2022 – 30.07.2022 (pondělí až sobota)
2. Turnus: 01.08.2022 – 06.08.2022 (pondělí až sobota)
Cena týdenního cyklu
Cena celotýdenního fotbalového kempu, včetně všeho níže popsaného je 2.800,- Kč.
Cena zahrnuje
- 6 x snídani, oběd, svačinu, pitný režim
- tréninkové plochy, pomůcky a kvalifikované trenéry
- 1 x túra na Svatošské skály spojená s opékáním buřtů
- 1 x sportovní den (nohejbal, házená, beachvolejbal a další sporty)
- 1 x vodní radovánky
Sleva
Při přihlášení dvou a více sourozenců poskytneme slevu 300,-Kč pro druhého a každého dalšího sourozence
Účastník obdrží
Každý účastník kempu obdrží oficiální tričko kempu a pamětní medaili
Trenéři
Trenéři budou z našeho klubu (vše ještě připravujeme) a dále známí licencovaní trenéři z blízkého okolí (na jménech taktéž ještě usilovně pracujeme)
Podmínka přijetí dítěte
Vyplnění přihlášky a zaplacení celé úhrady kempu do konce března 2022.
Storno poplatky
- 30 dní před nástupem vracíme 100 % z částky
- 7–29 dní před nástupem vracíme 50 % z částky
- 0–6 dní před nástupem vracíme 0 % z částky
- při předložení lékařské zprávy od lékaře, že se dítě nemůže účastnit kempu, vracíme 100 % z celkové částky
- v případě nemožnosti uskutečnění kempu z vládního nařízení, budou všechny poplatky vráceny v plné výši
Přihlášky
Veškeré informace, přihlášky a dotazy řešte s p. Suchým Stanislavem
(email: N.S.Slavek@seznam.cz, tel: +420 604 401 759)
- platba na bankovní účet … 1664040173/0800
Platba účastnického poplatku
- Platba na bankovní účet
účastnický poplatek se hradí ve prospěch bankovního účet 1664040173/0800
- Variabilní symbol
při platbě vyplňte do kolonky variabilního symbolu rodné číslo účastníka
- Specifický symbol
Při platbě vyplňte do kolonky specifického symbolu číslo turnusu (1 nebo 2)
- Poznámka pro příjemce
Při platbě vyplňte do kolonky poznámek pro příjemce jméno a příjmení účastníka
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Vážení a milí spoluobčané,

Program utkání v měsíci duben
Tak nám opět začíná kolotoč utkání a mi vás rádi přivítáme v našem
krásném Areálu Edgara Hopfa v Novém Sedle.
Sobota 26.3.2022 od 14 hodin A muži

– Slavia Kar. Vary B

Sobota 2.4.2022 od 14 hodin A muži

– Spartak Chodov

Neděle 3.4.2022 od 15 hodin B muži

– FK Jindřichovice

Pátek

– Spartak Chodov

8.4.2022 od 17 hodin ml. žáci

Neděle 10.4.2022 od 10:30 st. žáci

– Vojkocice/Kyselka

Sobota 16.4.2022 od 11 hodin ml. přípravka – Horní Slavkov
Sobota 16.4.2022 od 14 hodin A muži

– FK Nová Role

Neděle 17.4.2022 od 15 hodin B muži

– Horní Slavkov

Středa 20.4.2022 od 17 hodin st. přípravka – Dolní Rychnov
Pátek

22.4.2022 od 17 hodin ml. žáci

Neděle 24.4.2022 od 10:30 hodin st. žáci

Městské listy Nové Sedlo

– Slavoj Kynšperk
– Chýše/Žlutice

Sobota 30.4.2022 od 11 hodin ml. přípravka – Baník Vintířov
Sobota 30.4.2022 od 14 hodin A muži

– Olympie Hroznětín

Neděle 1.5.2022 od 10:30 hodin st. žáci

–

Merklín/Hroznětín

tělovýchovné jednotě již došla trpělivost a shovívavost!!! Neustále se totiž
potýkáme s problematikou ničení
veřejného majetku a sportovišť našeho města.

I N Z E R C E

Všichni v TJ jsme názoru, že pro místní občany, především naše děti, děláme spoustu aktivit, věnujeme jim
spousta času ve svém volnu za minimální odměnu, a to vše proto, že to
máme rádi a baví nás to. Poté se ale
najdou tací, kteří nám neustále hází
klacky pod nohy, ale hlavně ničí náš
společný majetek! Konkrétně se jedná o tribunu na fotbalovém hřišti v
areálu Edgara Hopfa. Tato tribuna
slouží ke shlédnutí sportovních utkání a ne proto, aby zde vysedávali výtržníci, konzumovali alkoholické nápoje, kouřili a veškerý tento odpad
zde pohazovali, ale hlavně zde ničili
sedačky tribuny. Tribuna měla zpočátku 102 sedaček k sezení, které
město neustále dokupovalo poté, co
je vždy nějaký, zřejmě velice "chytrý",
člověk poničil nebo ulámal. V současné době ovšem již nelze tyto sedačky
doobjednat, proto jsme museli tribunu předělat tak, aby vypadala solidně
i bez těchto sedaček a upravit ji na
96 míst k sezení. Ano, počítate dobře, někdo má potřebu zničit šest sedaček, poté co jich již několik bylo
dokoupeno, a proto se bojím, že míst

k sezení bude méně a méně. Nechceme přistoupit k tomu, abychom areál
uzavřeli pro veřejnost a otvírali ho jen
v době treninků a utkání. Přece jen je
tu krásné dětské hřiště, pro maminky
s dětmi, kterým bychom toto nechtěli
zavřít, ale i toto dětské hřiště se bohužel ničí. A to nemluvím o oplocení,
které je stále poškozené.
Touto cestou Vás tedy upozorňujeme,
že pokud se opět něco zničí, přistoupíme k nucenému kroku, který
nás sice nebude těšit, ale bude potřebný pro to, abychom tento areál
zachovali v reprezentujícím vzhledu.
Tímto Vás všechny slušné občany
velice prosím, nebuďte lhostejní a
slepí k této situaci, pokud uvidíte, že
někdo něco rozbíjí, ničí, neváhejte
kontaktovat buď nás, městkou policii,
nebo městský úřad. Je to přeci jen
naše-vaše tribuna, tak se pojďme o
ní starat všichni společně.
Velice Vám všem děkujeme, TJ Baník
Union Nové Sedlo
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Inzerce

Rozměry v mm

Cena—text

Cena—barva

A4

210 x 297

1. 871,- Kč

3.119,- Kč

A5

148 x 210

932 ,- Kč

1.554,- Kč

A6

105 x 148

466,- Kč

777,- Kč

Dle dohody

Vše je vč. DPH.

3,- Kč/cm2

5,- Kč/cm2

