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Informace z radnice
Vážení občané,
léto je za námi, dětem opět začal nový
školní rok a my se pomalu propracováváme ke konci roku 2020.
Na podzimním jednání Zastupitelstva
města, které se bude konat dne
23.9.2020 se mimo jiné budou projednávat i body - návrh investičních akcí na rok
2021, zpráva o tvorbě a ochraně životního prostředí ve městě v roce 2020, stav
na úseku vodního hospodářství ve městě
a zpráva o stavu na úseku sociální péče
a zdravotnictví ve městě. Srdečně Vás
zveme na toto jednání. Můžete i všechna
jednání zastupitelstva sledovat ze svých
domovů online přenosem. (Odkaz bude
dostupný na Facebooku a webu města).
V návaznosti na přípravu plánu investic a
oprav vodohospodářské struktury
v majetku Sokolovské vodárenské, s.r.o.
připravujeme za město podněty a požadavky pro rok 2021.

21.7.2020 jsme obdrželi zprávu od Sokolovské uhelné, a.s. o kterou jsme jako

Beachvolejbal……….str.7
Stav k 27.8.2020

město usilovali a
vedli jednání, o
odpojení
VTL
(vysokotlaku) plynovodu před průmyslovou zónou
v Novém Sedle.
V roce 2019 se
nám podařilo vyjednat
odpojení
Krajská správa a údržba silnic informovala město Nové Sedlo o
VTL za sběrným
dvorem a tím prodloužení termínu stavby mostu přes železniční trať (při výjezdu
z Nového Sedla směrem na Loket), a to do konce listopadu 2020.
„osvobodit“ stavební parcely na
Velké Anně a celou zahrádkářskou koloChtěla bych se omluvit všem občanům,
nii „Anna“. Dne 24.7.2020 došlo
kterým tento zápach vadil a obtěžoval je,
k uzavření VTL plynovodu a bylo prováděale bylo to nezbytné a účelné pro další
no jeho odtlakování do technologie
„žití“ v našem městě. Jsem ráda, že se
SUAS. Po snížení tlaku na atmosférický
tato akce podařila a dovedla ke zdárnése od 28.7.2020 do 6.8.2020 provedlo
mu konci. Lidé by měli být více tolerantní
vytlačení zbytků plynu dusíkem směrem
a ohleduplní než bez uvážení „někam“
od Vřesové do Nového Sedla, kde se odpsát či si ztěžovat bez patřičných ověřepouštělo v průmyslové zóně a u zahrádek
ných skutečností. Krásné babí léto Vám
„Anna“. Zde se provedla i analýza na
přeje
dusík. Svářecí práce probíhaly pak náVěra Baumanová, starostka města
foto: T.P.
sledně do 6.8.2020.

Teplárny chtějí pro výrobu tepla využít plyn
Byty v Novém Sedle jsou převážně napájeny dálkově vytápěným teplem ze spalování uhlí. Vzhledem
k mezinárodním závazkům země bude nutné zvolit způsob šetrnější k životnímu prostředí. Řešením může být
větší využití zemního plynu. 60% tepla se právě vyrábí z uhlí a jen ¼ se využívá z plynu. Kombinovaná výroba
elektřiny a tepla ze zemního plynu je efektivním a ekologickým řešením, které v maximální míře umožní zachovat stávající soustavy zásobování teplem. Od roku 2023 budou platit zpřísněné ekologické normy. Obávat se
jako město nemusíme, neboť rovněž společnost SUAS se tomuto trendu přizpůsobí.
V. Baumanová

Dětská hřiště v Novém Sedle
Myslím si, že mohu směle prohlásit, že město Nové Sedlo má na svůj počet obyvatel
poměrně hustou síť dětských hřišť. Disponujeme bezmála 90 dětskými herními a
sportovními prvky na zhruba dvacítce herních hřišť a sportovišť. To je samozřejmě
sama o sobě dobrá zpráva, ale pro naše město to představuje spoustu starostí a
povinností. Dětské prvky se musí několikrát v roce kontrolovat v tzv. 3. stupňových
kontrolách. Na prvním místě jsou to běžné týdenní vizuální kontroly, pak následují
čtvrtletní a nakonec roční revize. Spolu s náklady na opravy to vše představuje pro
město nemalou finanční zátěž. O to víc nás všechny mrzí, když vidíme, jak se k těmto
prvkům někteří uživatelé chovají. Ničením herních prvků se zbytečně navyšují již tak
vysoké náklady na údržbu a provoz těchto zařízení. Proto mi závěrem dovolte jednu
výzvu: Prosím chovejme se k těmto věcem tak, aby nám co nejdéle vydržely. J.J.

T.P.
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Odpadové hospodářství
Určitě jste také zaznamenali nárůst odpadů,
který se rok od roku zvyšuje. Rovněž tak
v rozpočtu města částka na likvidaci odpadu
pomalu narůstá. V současné době máme částku 1,1 mil.Kč /rok, ale ta není konečná.
Cíle naší země, ale i jednotlivých měst, mezi
které patříme i my, je zásadní změna přístupu
k přírodě, radikálně přebudovat ekonomiku na
nízkouhlíkové hospodářství, přitom chránit
zdraví obyvatelstva a zachovat dobré životní
podmínky. Co se týká skládkování, očekává se,
že v Evropě bude v roce 2050 ukládáno na skládky maximálně
10% komunálního odpadu. Cíle stanovené Evropskou Unií do
roku 2050 uvádí, že 65% komunálního odpadu by mělo být
recyklováno. V česku to znamená snížit objem skládkovaných
odpadů na více než ¼ současného stavu, a v Evropě na více
než polovinu. Tomuto cíli je již nyní řada zemí poměrně blízko,
např. Německo dokáže již dnes materiálově využít 67,6%
z komunálních odpadů.

ven, v Rakousku 12, ve Švýcarsku 30 spaloven, atd..

Češi chtějí recyklovat a šetřit energie, ale odmítají skládky i spalovny. Aktivně třídí odpad nebo se snaží šetřit vodou a energiemi. V třídění odpadu patříme k evropské špičce ale zaostáváme
v následném nakládání s ním. V roce 2018 dokázala Česká
republika recyklovat pouze 27% vytříděného odpadu (ČSÚ).
Z toho vyplývá, že podstatná část končí na skládkách či ve spalovnách. Z průzkumu STEM/MARK vyplývá, že Češi nechtějí
stavět spalovny na úkor recyklace (časopis Obec a finance 2/3Česká republika bude muset recyklaci podstatně zvýšit a hledat 2020)
konkrétní formy řešení. Nemělo by se zapomínat na efektivní a
Zdroj: časopis OBEC a finance 2/3-2020
ekologické spalování odpadů. V Německu je téměř 70 spalo-

Věděli jste, že...
Ve třídění odpadů se stále zlepšujeme! V
roce 2019:
vytřídil každý Čech průměrně 51 kg odpadů (papír, plasty, sklo a nápojové kartony)
Třídíme i kovy Od loňského podzimu máme šedé nádoby na třídění kovových obalů. Jsou určeny především na sběr plechovek a drobnějšího kovového odpadu.
Nádoby jsou umístěny v Chranišově –

Před potokem, Loučky – U hospody, Nové Sedlo – ulice Sklářská, Zahradní a U
školy 1 st..
Hlavním místem pro sběr většiny kovových odpadů stále zůstává sběrný dvůr.
Obaly, které do těchto nádob patří, jsou
označeny takto:
ANO – do kontejnerů patří drobnější kovový odpad – typicky plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové
zátky, hřebíky, šroubky, kancelářské
sponky a další drobné kovové odpady.

NE - do kontejnerů na ulici nepatří plechovky od barev a jiných nebezpečných
látek, tlakové nádoby se zbytky nebezpečných látek ani domácí spotřebiče a
jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů. Tyto druhy odpadů patří do sběrného dvora. Nepatří do nich ani těžké
nebo toxické kovy, jako jsou olovo či rtuť.
Ilona Nehybová, správa majetku města
Marcela Sienková
(pokračování příště)

Informujeme občany, že vstoupila v platnost nová Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství. Vyhláška je zveřejněna na webu města - hlavní stránka (Soubory ke stažení pod kulturními akcemi) nebo je k nahlédnutí u paní Sienkové na MěÚ Nové Sedlo, kancelář č. 9.

Žádosti o finanční příspěvky (granty)
Informujeme všechny, kteří by si chtěli požádat o grant (finanční příspěvek) z městského rozpočtu na určitý projekt, kulturní akci
apod. v 1. čtvrtletí následujícího roku, že žádosti si lze podat do 15.11.2020. Žádosti jsou k dispozici ke stažení na webových
stránkách města zde: https://www.mestonovesedlo.cz/mestsky-urad/samosprava-mesta/rada-mesta/grantova-komise/ . Více
informací na tel. čísle: 352 358 131 - Nováková Alena.

Životní jubilea
V měsíci září se dožívají významného životního jubilea tito občané Nového Sedla:
04.09. Václav Havel
21.09. Josef Tichý

25.09. Margita Váňová
26.09. Rudolf Neudert

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 září se významného životního jubilea dožívá celkem 16 občanů, z nichž 4 doručili našemu úřadu souhlas
s uveřejněním v Novosedelských listech. Jejich jména můžete vidět ve výše uvedeném seznamu.
Vše nejlepší, hodně štěstí a zejména pak pevné zdraví přejeme i všem ostatním jubilantům, kteří v našem seznamu uvedeni
nejsou.
MatrikářkaFoto:
- Bc. P.
Jitka
Ježková
Janáček
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Krásná letní výročí
Chtěla bych tuto stránku věnovat našim jubilantům, kteří se v letních měsících dožili tohoto úctyhodného věku. Patří jim veliký
dík za všechno, co v aktivním profesním životě dosáhli a dokázali, a nyní si užívají zaslouženého odpočinku.
Mnoho zdraví do dalších let přeje Věra Baumanová, starostka města
Jedná se o tyto naše občany:
5.6. Martin Brízgala – 90 let
22.7. Bořivoj Pudil – 87 let
12.7. Anna Gajdošová – 91 let
30.8. Margita Zadáková – 91 let
19.7. Bedřiška Strnadelová – 91 let
31.8. Emílie Radimerská – 93 let

Dne 20.8.2020 oslavila významné životní jubileum starostka města Ing. Věra Baumanová
K tomuto životnímu jubileu jí všichni zaměstnanci městského úřadu přejeme vše nejlepší, hlavně hodně
zdraví, štěstí, pevné nervy a spokojenosti v pracovním i osobním životě. Při této příležitosti bychom také
rádi chtěli vyzdvihnout její pracovní nasazení při výkonu této nelehké funkce. Každý jistojistě zažil situace, kdy musel učinit nepopulární rozhodnutí a zhodnotit všechny klady i zápory pro blaho města a jeho
občanů.
Myslíme si, že za působení paní Ing. Věry Baumanové ve funkci starostky města Nové Sedlo se podařilo
zrealizovat mnoho pozitivního, jak pro město, tak pro občany Nového Sedla. Proto bychom jí chtěli ještě
jednou touto cestou moc poděkovat za vše, co pro město a pro občany vykonala a vykonává. Doufáme, že bude v tomto trendu
nadále pokračovat.
kolektiv zaměstnanců MěÚ Nové Sedlo
Chtěl bych tímto také i já k tomuto krásnému výročí popřát paní Ing. Věře Baumanové vše, co se může přát a poděkovat jí za to, kolik
práce za ta léta pro naše město a občany udělala a doufám, že ještě udělá. Bohužel se poslední měsíce snaží několik jedinců pošpinit
její jméno a očernit ji před občany Nového Sedla. Na to jenom můžu říct jediné. Bylo by dobré nesedět jen u Facebooku a kritizovat.
Místo toho by bylo jistě záslužnější udělat něco užitečného pro město, nebo pro občany Nového Sedla, tak jak to dělá právě paní starostka. Takže paní starostko ještě jednou přeji jenom to nejlepší.
Milan Pešák místostarosta

Svatby
Oproti předchozím letům se v letošním roce uskutečnilo sňatečních obřadů podstatně
méně. Je to zřejmě kvůli koronavirové pandémii, která nás tento rok postihla.
K dnešnímu dni se tak uskutečnily
pouze dvě svatby a to:
25.07.2020 byli oddáni David Husák a Jana Siváková
08.08.2020 byli oddáni Tomáš
Doboš a Lucie Schillerová
Zatímco svatba v červenci se konala tradičním způsobem v obřadní síni Městského úřadu Nové Sedlo, svatba v srpnu byla premiérou i pro nás, neboť se
poprvé konala na sále městského kulturního domu METEOR. Obě svatby se,
troufám si říci, vydařily a panovala sváteční a dobrá nálada. Novomanželům
touto cestou přejeme hodně štěstí, lásky a porozumění na společné cestě
životem.
Bc. Jitka Ježková, foto: P.V., T.P. (více fotek na webu města ve fotogalerii)

Volby do zastupitelstev krajů v České republice
Volby do krajských zastupitelstev České republiky 2020 jsou plánovány na pátek
2. a sobotu 3. října 2020 v obvyklém čase, tj. v pátek od 14:00 do 22:00 hod. a
v sobotu od 8:00 do 14:00 hod. V některých volebních obvodech ČR se konají
současně také volby do Senátu. To se nás ale netýká, neboť ve volebním obvodu
č. 2, kam město Nové Sedlo patří, v tomto termínu volby do Senátu neprobíhají.
Informace k volbám jsou postupně zveřejňovány na úřední desce a elektronické
úřední desce https://www.mestonovesedlo.cz/mestsky-urad/uredni-deska/.
Mimo toho můžete na webových stránkách města, v sekci Volby 2020, nalézt
odkaz na stránky Ministerstva vnitra, kde najdete spoustu užitečných informacích k již zmíněným volbám.
Právo volit
Právo volit má každý občan ČR, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl nejméně 18 let věku a je přihlášen k trvalému pobytu v
obci náležící do územního obvodu kraje.
pokračování na další straně
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Voličské průkazy
Voliči, který nemůže volit ve volebním okrsku, v němž je přihlášen k trvalému pobytu, vydá obecní úřad na jeho žádost
voličský průkaz. O ten lze žádat osobně u našeho městského úřadu do uzavření stálého seznamu voličů (tj. do 30. 9. 2020 do
16:00 hod.) nebo písemným podáním doručeným našemu úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (nejpozději do 25.9.2020).
Toto podání musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem. Žádost o vydání voličského průkazu může být podána také elektronicky prostřednictvím datových schránek. Tiskopis žádosti můžete nalézt na webových stránkách města v sekci Volby 2020 nebo
si jej můžete vyzvednout osobně u p. Slavíčkové.
S voličským průkazem může občan, který má trvalý pobyt v Novém Sedle, volit v kterémkoliv volebním okrsku na území Karlovarského kraje.
Prokázání totožnosti ve volební místnosti
Ve volební místnosti se volič prokazuje platným občanským průkazem či cestovním pasem ČR. Zastoupení není přípustné. Volič
může ze závažných důvodů požádat obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o umožnění hlasování mimo volební
místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

Protiepidemiologická opatření
V současné epidemiologické situaci je důležité, aby všichni sledovali aktuální dění pro případ, že by došlo k nutným změnám
v souvislosti s uplatňováním hygienických opatření.
V tuto chvíli platí, že od 1.9.2020 se musí ve vnitřních prostorách jako jsou pošty či úřady nosit roušky. Proto mějte prosím na
paměti, že by k volbám neměl nikdo přijít bez roušky. Před vstupem do volební místnosti bude nutné se dezinfikovat. K tomuto
účelu bude ve volebních místnostech dostatek dezinfekčních prostředků.
Ved. HSO – Bc. Jitka Ježková, foto: decin.cz

Městská policie Nové Sedlo a Městská knihovna Nové Sedlo

Městská policie Nové Sedlo informuje
Dne 6.8. 2020 v 07.05 hodin bylo telefonicky oznámeno na Městskou
policii Nové Sedlo, že na zahradě jednoho rodinného domu v Novém Sedle,
část Loučky, ul. Školní se nachází nějaký dravec, který je patrně zraněn a
nemůže odletět. Hlídka Městské policie Nové Sedlo následně neznámého
dravce odchytla a umístila do klece. Dále byla telefonicky kontaktována
Záchranná stanice Drosera se sídlem Bublava 686, Kraslice, kde na základě zaslaných fotografií bylo teprve zjištěno, že se jedná v České republice
o vzácný druh dravce, a to Orlovce říčního. Podle kroužkování dravce se
ještě podařilo dohledat jeho původní lokalitu výskytu, a to hranice SRN se
Švýcarskem. Po dohodě byl nalezený dravec převezen a umístěn do zmíněné Záchranné stanice, kde byl řádně zaopatřen. Velký dík za svědomitý přístup a včasné oznámení místního občana města, kterému se tímto podařilo zachránit vzácného dravce.

UPOZORNĚNÍ pro řidiče v ulici Sklářská, Sadová
Co se týká parkování v pakovacím pruhu viz. vodorovná značka „V 10d“ v ulici Sadová, Sklářská nabádá Městská policie Nové
Sedlo řidiče k obezřetnosti při parkování v tom smyslu, aby nejen účelně a hospodárně využívaly parkovací pruh za účelem maximálního využití parkovací plochy, ale také tuto vodorovnou dopravní značku respektovali. Městská policie Nové Sedlo tyto dopravní přestupky řeší a průběžně oznamuje na Městský úřad Sokolov.
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, strážníci Městské policie NS

Činnost Městské policie Nové Sedlo
Vážení občané,
i když byla výroční zpráva o činnosti městské policie Nové Sedlo projednána jak Radou města, tak Zastupitelstvem města již v lednu 2020, některým občanům, kteří mají eminentní zájem vědět o činnosti městské
policie, tak opětovně uvádím následující:
Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou
(§1 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní polici
Cílem Městské policie Nové Sedlo je přímý výkon služby v denní době a podle situace i v noční době převážně o víkendech s cílem preventivního působení na úseku veřejného pořádku a možné eliminaci a předcházení páchání trestné činnosti, přestupků a jiných správních deliktů na území města Nového Sedla. Výkon služby je převážně vykonáván pěší hlídkou doplňovanou a kombinovanou autohlídkou.
pokračování na další straně
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Souhrn výslednosti Městské policie Nové Sedlo za rok 2019
1. pololetí 2. pololetí
oznámeno PŘ
21
33
řešeno blokově
18
38
BP na místě zaplacené
14
29
BP na místě nezaplacené
4
9
celkově PŘ
39
71
doručeno písemných zásilek
67
40
odstraněno vraků
2
1
odchyceno psů
5
3
asistence pro MÚ Nové Sedlo
17
14
asistence pro PČR
10
13
poznatky pro PČR
1
1
vyhledané TČ
0
0
využití kam. systému MP
9
10
využití kam. systému PČR
7
14
využití fotopasti - (úspěšnost)
0(0)
3(0)
osoby v pátrání
1
0
narušení objektů
32
22
použití donucovacích prostř.
0
0
omezené osoby na svobodě
1
0
počet evidovaných událostí
116
141
evidence čísel jednacích
20
14

celkem
54
56
43
13
110
107
3
8
31
23
2
0
19
21
3
1
54
0
1
257
34

Městská knihovna informuje
Ve dnech 3. 8. – 14. 8. proběhla mimořádná, neplánovaná revize knihovního fondu, a knihovna musela být uzavřena. Za způsobené komplikace se
našim čtenářům omlouváme.
Prázdniny jsou u konce, a my věříme, že tak jako se děti vrátí do školy, najdou si opět cestu i
k nám. Školákům jsme vymezili, měsíčně, jedno odpoledne, kde se budeme
věnovat tvorbě vlastní encyklopedie. Tento měsíc s tématem „Podmořský
svět“.
Nově otvíráme klub Sluníčko – pro maminky s dětmi do 4 let. Členství je
podmíněno pravidelnou návštěvností, ale přináší s sebou také výhody: registrace dětí zdarma, maminky za ½ poplatek, možnost účastnit se dílničky pro
děti, a další. Přihlášky jsou k dispozici v knihovně.
8. 9.2020

1000 hod.

Klub sluníčko

17. 9.2020

1500 hod.

Dílnička pro děti

23. 9.2020

1400 hod.

Tvorba encyklopedie

Knižní novinky:
Pro děti - Sesterstvo a kouzelná kočka Fabiola
Při společném řešení dávné záhady se spolužačky Bára, Míša
a Ela, dozví hodně nejen o naší nedávné minulosti, ale hlavně
o sobě samých.
Zjistí, kolik se v nich skrývá důvtipu a odvahy…
Kniha pro děti a mládež od Lucie Hlavinkové
Pro dospělé - Sestra
Prvotina Jáchyma Topola patří k nejpřekládanějším
polistopadovým českým románům, a je osobitou výpovědí o životě v bývalém Československu na konci 80. a počátku 90. let 20.
století.
pokračování na další straně
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Souhrn odchycených psů

počet odchycených
umístěno do útulku
řešeno oznámením
řešeno blokově
domluva

1/2 2019

2/2 2019

5
2
0
1
2

3
0
0
3
0

Městská policie Nové Sedlo i nadále spolupracuje ohledně umísťování volně se pohybujících psů
se Záchytnou veterinární stanicí se sídlem ve
Staré Chodovské. Spolupráce s tímto subjektem
je na velmi dobré úrovni. Dále má město Nové
Sedlo cestou Městské policie uzavřenou a platnou smlouvu ohledně rizikových odchytů zvířat
nebo odchytů v době nepřítomnosti strážníků
Městské policie Nové Sedlo s odchytovou službou provozovanou panem Petrem Prokešem.
Spolupráce s Policií České republiky vyplývá ze
zákona o Obecní policii a je stále na velmi kvalitní úrovni. Dochází stále k přímé spolupráci
s Obvodním oddělením Policie České republiky
Loket, a to zejména na úseku dopravy, veřejného
pořádku, MDKS a prevence v oblasti majetkové
trestné činnosti. (konec I.části, pokračování příště)
Spolupráce jak se všemi složkami, tak s vedením
města je na vysoké úrovni a vážím si našich
strážníků (Roman Tvarůžek, Viktor Pavlík a Milan
Gregor), kteří tuto službu vykonávají již mnoho
let pro město Nové Sedlo.
Ing. Věra Baumanová, starostka města
Odpověď na článek paní starostky
Vašemu článku, ve kterém se snažíte z pana Zelenky udělat blázna, urážet ho a zesměšnit, si
myslím, a určitě ne sám, že p. Zelenka ví, co píše
a říká. Konečně se o dění v radě a ve městě někdo zajímá a nebojí se jít s tím na veřejnost. To se
Vám nehodí. Mně se třeba líbí odměňování za
něco, co už bylo dávno uděláno, třeba průmyslová
zóna za vedení pana Loukoty. Kolikrát jste si v
této souvislosti vyplatila odměnu? Kolik to bylo?
Malé částky to nejsou, jedná se o statisíce, to víte
nejlépe paní starostko a zastupitelstvo města. To
je hospodaření města. Takové odměny nemají
málem ani na ministerstvu. Pan Srba raději odstoupil, je to čestný člověk a ne lump, protože mu
vadil způsob, jak to tady je vedené. Tady se zvýhodňují rodinní příslušníci a jinak spříznění. Vaše
pochvalné „lajknutí“ jeho odstoupení ze zastupitelstva města je důkazem, že opravdu nestojíte o
to, aby Vám někdo viděl do karet. Doufám, že můj
článek Vás inspiruje k zamyšlení. Demokracie je o
tom, že lidé mohou mluvit do dění v našem městě.
Těším se na Vaši odpověď na otevřený dopis,
který byl zveřejněný ve Zpravodaji Nového Sedla.
Bylo tam mnoho otázek, které zajímají nejenom
mě. Jsem zvědavý, zda přistoupíte na návrh setkávání s občany.
naštvaný Josef Hraše
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Literární výročí v měsíci
září:
8. 9. 1995 zemř. FRANTIŠEK
NEPIL, prozaik, autor knih pro
děti (nar. 10. 2. 1929) – 25.
výročí úmrtí
15. 9. 1890 nar. AGATHA
CHRISTIE, anglická prozaička a dramatička, autorka detektivních příběhů
(zemř. 12. 1. 1976) –
130. výročí narození

říjen 2017

září 2020

25. 9. 1970 zemř. ERICH MARIA REMARQUE, vl. jm. Erich
Paul Remark, německý prozaik
(nar. 22. 6. 1898) – 50. výročí
úmrtí
Našim čtenářům nabízíme zdarma vyřazené časopisy, vždy kompletní ročník
všech vydaných čísel. Soubor „Lidé a
země“ si odnáší náš aktivní čtenář Jakub
Pacelt.

17. 9. 1910 nar. FRANTIŠEK
HRUBÍN, básník, prozaik a
dramatik (zemř. 1. 3. 1971) –
110. výročí narození
Inzerce

Město Nové Sedlo zve na

TANEČNÍ VEČER
čtvrtek 3.9.2020 od 18:00 do 21:00 hodin
K tanci a poslechu hraje DUO CARLEX
Městský dům Meteor, občerstvení a vstup ZDARMA

Město Nové Sedlo pořádá zájezd na muzikál do pražského divadla Broadway.
12.12.2020, odjezd v 8:30 hod., představení KAT MYDLÁŘ od 14:00 hod., cena: BUS - 200,- Kč, vstupenka - 400,- Kč.
Rezervace a více informací na tel.: 731 656 280, 352 358 106 nebo 352 358 103.

říjen 2017

září 2020

6.ročník Beachvolejbalové léto – 2020
Dne 25.7.2020 proběhl v Novém Sedle,
v areálu bývalého zahradnictví poblíž nádrže
Velká Anna, již 6.ročník oblíbeného beachvolejbalového turnaje smíšených trojic,
který
se
příznačně
nazývá
„Beachvolejbalové léto“.
Turnaj proběhl opět za velkého zájmu sportovní veřejnosti. Bohužel jsme limitováni
jedním hřištěm, což znamená, že zúčastnit
se může pouze prvních 10 přihlášených
družstev. Tímto se omlouváme všem, které
jsme museli odřeknout…
Podmínka účasti v turnaji je a vždy bude, že
v každém týmu musí být alespoň jedna dívka či žena. Ve skupinách se hrálo systém
„každý s každým“ na 2 vítězné sety do 15-ti
bodů, případný 3.set se hrál pouze do 10-ti
bodů. Po odehrání všech zápasů ve skupinách (20 zápasů) postoupily první 4 týmy
z každé skupiny do vyřazovacích, a pro diváky i všechny aktéry, atraktivních bojů playoff, kde proti sobě nastoupily týmy
z opačných pólů skupin.
Lité boje ve skupinách probíhaly již od 8:30
hod za krásného letního počasí, které vydrželo po celý den. Již první zápasy ve skupinách naznačily, že tento turnaj bude mít
velmi dobrou úroveň a také to, že se nejspíše protáhne do večerních hodin, neboť se
hrály dlouhé výměny a jednotlivé zápasy
trvaly i přes půl hodiny! A jelikož skupina A
byla nalosována tak, že byla posléze nazvána „skupinou smrti“, bylo předem jasné, že
jedno ze silných mužstev vypadne předčasně a neprobojuje se do závěrečné části turnaje! „Černý Petr“ padl na mužstvo Indiánů,
kteří měli v porovnání s družstvem Para-
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dentózy horší poměr setů… takže jeden zhotovení hodnotných dárkových košů…
z favoritů turnaje skončil již před play-off.
I letos se tento turnaj pořádal za podpory
Po 16.hod se již naplno rozběhly vyřazovací města a jeho grantového systému, čímž
zápasy, které skončily večerním finálovým jsme mohli zajistit všem přihlášeným týmům
soubojem obhájců vítězství z minulého roku pěkné ceny a upomínkové předměty. Tímto
mužstvem Superkluků a mužstvem Plaširy- bych chtěl městu poděkovat a věřím, že
bek až v 19:30 hod. Jsem velmi rád, že celý nejen takovéto akce pro naše občany budou
turnaj proběhl v duchu fair-play a podporovat i nadále v příštích letech…
v přátelské atmosféře. Musím opět pochválit A jak to celé tedy dopadlo?
týmy složené z žen či dívek, že se popraly se 1.místo - Super kluci (obhájci prvenství
svými mužskými soupeři více než důstojně a z minulého roku), 2.místo - Plaširybky
nedaly nikomu nic zadarmo (Dričky, Para- 3.místo - Chřestýši, 4.místo - Kiki-Makidentózy).
Laki, 5.místo - Skokani, 6.místo - Drtičky,
Po vyhodnocení celého turnaje a vyhlášení 7.místo - Paradentózy, 8.místo - Bača
výsledků, kterého se zúčastnili skoro všichni team, 9.místo - Indiáni, 10.místo – Lišky a
aktéři, došlo k posezení a celého zhodnoce- škeble, Nejlepší hráč - Miroslav Janecký
ní turnaje až do pozdních večerních hodin.
(Chřestýši), Nejlepší hráčka - Kateřiny KlouChtěl bych poděkovat všem, kteří mi pomá- dová (Paradentózy), Nejobětavější hráč
hali s pořádáním celého turnaje, ať už to Jaro Hrdý (Bača team)
byly přípravy občerstvení, úklid hřiště, zajišZa pořadatele Bedřich Rychna
tění cen, obsluhou všech přítomných hráčů i
diváků
atd. Pochválit
také musím manželé Suchých za
perfektní
obsluhu
během
celého
turnaje. A
Slávce
Petříkové
musím
Účastníci turnaje - všechny fotky najdete na Facebooku - Nové Sedlo
poděkovat
za
lidem
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