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Informace z radnice
Vážení občané,
rozhodla jsem se po útocích na vedení
a celý úřad na sociálních sítích a soukromém plátku jednoho z našich občanů
vyjádřit se ohledně kompetencí a pracovních záležitostí jednotlivých zaměstnanců, úředníků dle zákona o obcích č.
128/2000 Sbírky a zákona č. 312/2002
Sb., o úřednících ÚSC, alespoň částečně
přiblížit práci na městském úřadě
v ucelených celcích.

Mnozí ani netuší, jakou práci jednotliví
úředníci či vedoucí, vykonávají. Jakou
musí mít kvalifikaci a státní zkoušky pro
výkon své práce. Je nutné rozlišovat ze
zákona samostatnou a přenesenou působnost, kdy leckteří ani neví, co tento
pojem znamená. Mrzí mě útoky občanů,
kteří opravdu nemají „ani páru“ o tom,
jaká práce se zde na úřadě vykonává, ale
budou neustále dokola doma v teple
psát a opakovat s prominutím samé nesmysly.
Přenesená působnost je přesně definována v zákoně v §§ 61-66d. Od § 67
tohoto zákona se již jedná o orgány obce.
Ráda bych vám dnes představila funkci
Zastupitelstva města dle platného zákona č. 128/2000 Sb, o obcích.
Zastupitelstvo obce je složeno z členů
zastupitelstva obce (ZM), kdy mandát
člena vzniká zvolením. Člen ZM skládá
slib, svůj mandát vykonává osobně a
v souladu se svým slibem a není přitom

vázán
žádnými
příkazy.
Funkce
člena ZM je veřejnou funkcí. Za něj
mu náleží odměna,
která je stanovena
Nařízením vlády č.
318/2017
Sb.,
měsíční odměnou
dle tabulek podle
počtu
obyvatel
v daném městě. Na
vysvětlenou: odměna = plat. Pravomoc ZM se řídí §§ 67-98. Dle § 85 je ZM vyhrazeno rozhodování o
těchto právních jednáních:
Zastupitelstvu obce je vyhrazeno dle §
84 odst.1,2 písm. a) až y), odst.3,4,5:
nabytí a převod hmotných nemovitých
věcí včetně vydání nemovitosti podle
schvalovat program rozvoje obce, schvazvláštních zákonů, poskytování věcných
lovat rozpočet města, závěrečný účet a
darů v hodnotě nad 20.000,-Kč a peněžiúčetní závěrku, zřizovat trvalé a dočasné
tých darů ve výši nad 20.000,-Kč fyzické
peněžní fondy obce, zřizovat a rušit příči právnické osobě v jednom kalendářspěvkové organizace a organizační složním roce, poskytování dotací a návratky obce, schvalovat jejich zřizovací listiny,
ných finančních výpomocí nad 50.000,rozhodovat o založení nebo rušení právKč v jednotlivém případě FO a PO a uzanických osob, delegovat zástupce obce
vření smluv, peněžité a nepeněžité dary
na valnou hromadu obchodních společod právnických osob, dohody o splátkách
ností, v nichž má obec majetkovou účast,
s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců a
vydávat obecně závazné vyhlášky, určodalší.
vat funkce, které budou uvolněné, zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a Kdo by měl z občanů zájem a vzít si nadalší členy a odvolávat je z funkcí, stano- příklad několik dní dovolené a strávit čas
vit výši odměn neuvolněným členům ZM, na úřadě, aby poznal jeho specifičnost,
zřizovat a zrušovat městskou policii, udě- může se kdykoliv obrátit na mě a domluvit se. (pokračování příště)
lovat a odnímat čestné občanství obce a
ceny obce a další.
Ing. Věra Baumanová, starostka města
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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.
V červnových listech nám bylo oznámeno, že stavba mostu přes dráhu zdárně pod vedením stavbyvedoucího p. Kratochvíla a podle
harmonogramu pokračuje a bude dokončena 7.9.2020.Z toho jsem měl docela radost. Ale to už neplatí, v zářijových Listech se oznamuje, že termín dokončení se posouvá až na konec listopadu. Je to opravdu dechberoucí tempo, rok stavět technologicky jednoduché
30ti metrové přemostění tratě. Že za to může zase koronáč! Ale proč to píši. Protože Loketskou ulicí, kde žiji projíždí 20ti tunové kamiony, které zde nemají co dělat, protože jim to zakazuje dopravní značení. Např. v jeden den, při práci před domem jsem napočítal v obou
směrech během hodiny a půl celkem 5 kamionů a další 4 vozidla z hmotností nad 7 t. Nedávno položený povrch tím trpí a na několika
místech se již bortí. Naskýtají se dvě otázky. Kontroluje někdo dodržování dopravního značení. A ponese někdo odpovědnost za nedodržení termínu dokončení stavby. Třeba by věděl odpovědět pan senátor Palatka, bylo by to alespoň k věci, neboť ty jeho "slova" jsou k
ničemu. Děkuji za uveřejnění v plném rozsahu.
František Kovařík, Loketská 319 občanek, později občan od r. 1946

Stavba mostu přes železniční trať v Novém Sedle
Vážení občané,
informuji Vás o skutečnosti prodloužení uzavírky mezi Novým Sedlem a Loktem, kde máme uzavřený most přes železniční trať.
V září 2020 mělo proběhnout kolaudační řízení, ale bohužel neproběhlo. Stavební firma provádějící tuto stavbu požádala
z objektivních příčin o prodloužení termínu stavby do 30.11.2020
a bylo jí Odborem dopravy, Městského úřadu v Sokolově vyhověno. MěÚ Sokolov povolil úplnou uzavírku silnice II/209 do
30.11.2020.

strany městské
policie, tak ze
strany
státní
policie, jak dopravní, tak i
obvodního oddělení Loket,
kam příslušně
spadáme.
A
jenom
ještě
maličkost pro
příště, pan senátor se prosím jmenuje Balatka.

T.P.

Vážení někteří občané našeho města, nerozumím, kde berete
takovou jistotu, že můžete tvrdit, že „ stavba mostu je jednoduché
30-metrové přemostění tratě“ a že to trvá dlouho. Bohužel, toto já Termín dokončení stavby je státní záležitostí, město tuto stavbu
říci nemůžu a nechávám to na expertech.
nefinancuje, nerozhoduje, a proto tudíž nemá ani zodpovědnost za
Věřím, a sama jsem se přesvědčila o provozu nákladních aut i tuto stavbu. Prosím ještě jednou všechny občany města o shovívakamionů jak ve staré části města, tak v Loučkách. Městská policie vost a trpělivost. Sama si přeji, aby akce byla v co nejbližším termípravidelně kontroluje a hlavně pokutuje řidiče kamionů na místě. nu dokončena a byl obnoven provoz. Děkuji za pochopení.
Dodržování dopravního značení se tedy opravdu kontroluje, jak ze
Ing. Věra Baumanová, starostka města

HOSPODAŘENÍ MĚSTA
Město a Městský úřad v Novém Sedle
jsou v současné době ve velmi dobré
kondici. V uplynulých 5 letech byla realizováno 25 významných investic, bylo
rekonstruováno centrální vytápění sídliště a v posledních pěti letech se také konečně přistoupilo k realizaci oprav bytového fondu. Město také odkoupilo od
soukromého majitele panelový dům, kde
hrozila totální devastace vybydlením a
ten se postupně dává do pořádku. Bylo
dokončeno osvětlení hřbitova, kde se
také v současné době řeší parkovací místa. Průmyslová zóna je již zcela odprodána, a to hlavně zásluhou starostky města, která tomuto úkolu, stanovenému
Radou města, věnovala velké úsilí. Řeší
se ještě doprodej cca 1300 m2 posledního pozemku, na který již také máme konkrétního zájemce. Jsou tak vytvořeny
podmínky pro budoucí pracovní místa.

Na samotném úřadě jsou všechna místa
velmi dobře zajištěna zaměstnanci
s potřebnými odbornými znalostmi a hospodaření města plně respektuje finanční
rozpočet, který v loňském roce přijalo na
svém zasedání zastupitelstvo města.
S potěšením také můžeme konstatovat,
že přes všechny potíže, které nám přináší
všeobecně známé krizové situace, se
vedení města daří držet hospodaření na
vysoké úrovni, neboť stav účtů má stále
stabilní a spíše rostoucí tendenci.

vedení
města
rozhodně
daří. Navíc každý
občan
města se
o
tom
může
kdykoli
přesvědčit osobní návštěvou zasedání
zastupitelstva nebo úřadu města.

Stejně tak, jako v každé společnosti, se i
u nás najdou směrem k vedení města
velmi kritické hlasy některých občanů.
V některých případech je to objektivní
kritika, které si vážíme, a z té také vyplývá snaha věci bezodkladně napravit.
V řadě případů se však jedná o nesmyslnou, neobjektivní a také o vulgárně pojatou kritiku, o které můžeme přemýšlet
nebo ji ignorovat. To nejdůležitější je vést
město k prosperitě a to se současnému

V současné době byla zahájena příprava
na sestavení rozpočtu města na rok
2021. Všechny podané náměty budou
v měsíci říjnu a listopadu projednávány
na pracovních schůzkách a v prosinci
bude zastupitelstvem města přijat rozpočet na rok 2021.
Ing. Karel Tetur – tajemník MÚ
Foto: P. Janáček
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Očkování psů v roce 2020
Očkování psů se po dohodě s veterinářem, který pro nás tuto službu zajišťuje, letos konat nebude.
Důvodem je nyní aktuální situace v souvislosti s probíhající pandemií. Ty, kteří se svými pejsky na
pravidelné očkování docházeli, vyzýváme k individuální návštěvě ordinace veterináře.
Videozáznamy ze zasedání zastupitelstev včetně data konání zastupitelstev najdete nově na
webových stránkách města Nové Sedlo - www.mestonovesedlo.cz.
Informování přítomných při zasedání zastupitelstva o této skutečnosti je zajištěno informačními
cedulemi, které jsou vyvěšené před vstupem do zasedací místnosti MěÚ Nové Sedlo a přímo v
zasedací místnosti, kde se zastupitelstvo koná. Cílem tohoto rozhodnutí je větší transparentnost
státní správy.

Informace k Územnímu plánu Nové Sedlo
Vážení občané,
v zářijovém vydání měsíčníku Zpravodaj Nového Sedla byl otištěn článek nazvaný „Upozornění pro občany“ tohoto znění:
„Město Nové Sedlo připravuje aktualizaci územního plánu města. V případě, že máte nějaké body, podněty, připomínky nebo
návrhy změn, které se Vás přímo týkají (například chcete využít svoji stávající zahradu pro výstavbu nebo změnit způsob užití pozemku), podejte tento návrh včas, abyste nepromeškali lhůtu z důvodu možného projednání na zasedání zastupitelstva. Pokud
budete návrh podávat mimo tohoto řádného projednání změny, bude vás to stát značné finanční prostředky. Takto je to zdarma.“
Upozorňujeme naše občany, že tento měsíčník není oficiálním periodikem města Nové Sedlo, je vydáván soukromou osobou a
informace v něm otištěné mohou být zavádějící a mylné, jako se to stalo v uvedeném článku.
Pořizovatel územního plánu musí 1 x za 4 roky zpracovat Zprávu o uplatňování Územního plánu Nové Sedlo. V našem případě
došlo k vydání Územního plánu města Nové Sedlo Opatřením obecné povahy dne 25.5.2016. Po tomto datu se shromažďovaly
žádosti o změnu územního plánu od občanů. Občané mohli podávat svoje žádosti na změnu územního plánu do 15.05.2020. O
této skutečnosti se nejen jednalo na jednáních zastupitelstva města (z jednání ZM jsou pořizována usnesení a ta pak následně
vyvěšována na úřední desce), ale informace o možnosti podání žádostí o změnu ÚP byla uveřejněna také v Novosedelských listech (dubnové vydání roku 2020 Novosedelských listů).

Pokud si někdo z občanů bude chtít podat žádost o změnu ÚP v současné době, musí podat písemnou žádost, která bude podána v souladu se schválenými pravidly pro pořízení změn územního plánu, které jsou zveřejněny na webových stránkách města
Nové Sedlo https://www.mestonovesedlo.cz/mesto/uzemni-plan-1/?page=2 a o žádosti bude následně rozhodovat zastupitelstvo města. V případě nejasností se můžete obrátit na odbor územního plánovaní investic a životního prostředí, kde vám budou
poskytnuty podrobné informace.
ÚPIŽP – Šárka Pojarová

Stavba zateplení bytového domu č. p. 473-474 bude
brzy dokončena.

Stavba zasíťování pozemků v Hornické Kolonii pokračuje v souladu se
smlouvou o dílo a bude dokončena v příštím roce.
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Odpověď panu naštvanému

říjen 2020

kasy se dostalo přes 38 miliónů Kč. A co se a org.složky) městského
týká mé odměny?
úřadu jsou na základě
Starosta města, místostarosta, členové vyhlášeného výběrového
rady, předsedové výborů a komisí i členové řízení ustanoveni 5-ti členzastupitelstva jsou odměňováni dle Naříze- nou jmenovanou komisí,
ní vlády č. 318/2017 Sb., měsíční odmě- která nezávisle rozhodne.

Pane Josefe Hraše, reaguji na váš dopis,
který se domnívám jste nepsal sám, ale
pouze přeposlal, přesto vám ráda odpovím.
Osobně vás neznám a nikdy jsem s vámi
nemluvila a nic na úřadě či mimo něj neřenou dle tabulek podle počtu obyvatel
šila.
v daném městě. Dále dle zákona č.
„Dění ve městě i v radě“ průběžně zveřej- 128/2000 Sb., o obcích v § 76 může obec
ňujeme v měsíčníku Novosedelské listy, na
poskytnout starostovi města mimořádnou
webových a fcb. stránkách města, a hlavodměnu v souhrnné výši 2 měsíčních odně vydávaných a ze zákona zveřejněných
měn v kalendářním roce. Pochopitelně se
Usnesení Rady města, tak Zastupitelstva vše daní. Vždy je to schváleno, případně
města. U tajemníka úřadu jsou neschváleno na řádném jednání Zastupitelk nahlédnutí veškeré materiály jak hlavní,
stva města jednotlivými zastupiteli. Na mitak pomocné k jednotlivých projednávaným
nisterstvu pane Hraše jsou odměňovány
bodům v radě města i Zastupitelstva měspodle jiných tabulek a kritérií. To do územta. Každý občan má právo a možnost přijít ně správních celků vůbec nepatří. Můžete
se zeptat, informovat se nebo vznést dotaz si to následně zjistit a dáte mi za pravdu. A
na konkrétní věc, která ho zajímá a nezná odstoupení pana Srby bylo jeho osobní
na ni např. odpověď. Jednání Zastupitelrozhodnutí, rovněž tak odstoupení z funkce
stva města jsou řádně vyhlášena a veřejná.
předsedy SVJ. A „lajknutí“ příspěvku jak
Kdo má zájem, může se každého jednání
píšete, bylo pouze omylem, velmi mě to
zúčastnit.
mrzí, neboť jsem se zřejmě nechtěně doCo se týká výstavby průmyslové zóny, ta tkla ikonky „lajku“ a neuměla jsem vzít
byla celá financována z „ekomiliardy“ stá- tento počin zpět. Facebook sice mám, ale
tem, konkrétně Ministerstvem obchodu a neumím se v něm příliš „pohybovat“. To na
průmyslu a následně předána městu jako vysvětlenou. A co se týče „zvýhodňování
kompenzace po dolové činnosti. Byla pouze rodinných příslušníků a jinak spřízněných“
mou zásluhou celá prodaná a do městské uvádím pouze to, že zaměstnanci (úředníci

A na 13 otázek PROČ?
Odpovím jednoznačně:“
Veškeré pracovně právní záležitosti náleží
do kompetence tajemníka městského úřadu. Podle § 110 odst. 4 písm. d) zákona o
obcích plní tajemník úkoly statutárního
orgánu zaměstnavatele vůči zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu a
podle zřizovací listiny organizační složky
městské knihovny plní tuto funkci i vůči
zaměstnancům této složky. Tajemníkovi
přísluší plně řídit personální činnost městského úřadu, je m.j. oprávněn ukládat
úkoly zaměstnancům a kontrolovat jejich
plnění.
Stížnosti, které zaslala paní Lenka Zelenková na chování Michaely Sienkové a Ing.
Karla Tetura jsem prošetřila a rozhodnutí o
těchto stížnostech jsem zaslala k jejím rukám.
To vše na vysvětlenou naštvanému Josefu
Hrašemu.
Ing. Věra Baumanová, starostka města

Podzimní práce v ZMěÚ
Tak jako každý rok, i zaměstnanci ZMěÚ na konci prázdnin a začátku nového školního
roku se vrhli na umytí všech autobusových zastávek, zabudovali novou v Loučkách, kde
ještě chyběla, a vybudovali další menší parkoviště pro osobní vozidla v ulici Sklářská
podél garáží.
Touto cestou děkuji všem zaměstnancům ZMěÚ za pečlivou práci a i panu Dominiku
Dontovi z Louček za pomoc a techniku.
Ing. Věra Baumanová, starostka města

Základní informace pro správné třídění odpadu
Žlutý kontejner na plasty—2. pokračování (pokračování příště)

ANO
Do kontejnerů na plasty patří
fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly
od pracích, čistících
a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků,
balící fólie od spotřebního zboží,
obaly od CD disků a další výrobky z plastů.
Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.
NE
Naopak sem nepatří mastné
obaly se zbytky potravin nebo
čistících přípravků, obaly
od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny
či novodurové trubky.

Inzerce
PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽ
(z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost)
12.10.2020 - 14h Nové Sedlo tržnice na Sklářské ul.
Kuřice černé, červené, kropenaté stáří:12-18týd. cena:140-200,-Kč
Kuřice bílé /nesou bílá vejce/ 12-18týd. 140-200,-Kč
Kuřice sussex /hnědá vejce, vysoká užitkovost/ 12-18týd. 140-200,-Kč

Chovní kohoutci 12-18týd. 140-200,-Kč
Info a objednávky: Gallus Extra s.r.o., Hubenov 20, 588 05 Dušejov, tel.567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, 734 833
158 , volejte po-pá 7-15h!, email: info@prodej-drubeze.cz,
www.prodej-drubeze.cz
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Životní jubilea
Hned v úvodu mi prosím, vážení čtenáři, dovolte, abych se ještě vrátila k zářijovým výročím. Dne 27.09.2020 totiž oslavila významné výročí paní Alena Žibřidová, která ale bohužel nestačila doručit souhlas s uveřejněním před uzávěrkou Novosedelských
listů. Chtěli bychom jí tedy prostřednictvím Novosedelských listů dodatečně popřát hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších let. A
teď již k našim nadcházejícím výročím. V měsíci říjnu se dožívají významného životního jubilea tito občané Nového Sedla:
10.10.
13.10.
14.10.

Josef Kiss
Jan Kosták
František Vrbeník

19.10.
27.10.
30.10.

Naděžda Mňatinohová
Karel Mikovec oslaví krásných 92 let
Jarmila Petříková

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 říjnu se významného životního jubilea dožívá celkem 16 občanů, z nichž 6 doručilo 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.
Matrikářka - Bc. Jitka Ježková

Zlatá svatba
Zlatá svatba je něco mimořádného, co se v dnešní době, kdy se
skoro polovina vztahů po krátké době rozpadne, už tak moc nevidí.
Oslavuje totiž neskutečné výročí, půl století manželství dvou lidí,
kteří i po tak dlouhé době mají ještě závidění hodný a fungující
vztah. Jsou příkladem nejen pro nové generace, ale pro nás všechny. Proto nás vždy velmi potěší, když se někdo z rodiny ozve, abychom společně s nimi toto krásné výročí oslavili. Tentokrát byly
přípravy prováděny tak trochu ve spikleneckém duchu, protože
„zlatí svatebčané“ neměli tušení, že jsme také přizvání. I když se
svatební obřad před padesáti lety konal 18.září, byla oslava naplánována na 19.září. Ve slavnostní den jsme se ve 14:00 hod. sešli
v Chranišově, tedy v místě bydliště oslavenců - manželů Heinze a
Irmy Heinlových. Oslavence jsme zastihli v dobré náladě, obklopené jejich dětmi, vnoučaty, pravnoučaty a přáteli. Paní starostka
předala manželům dárek a popřála do dalších let pevné zdraví,
hodně štěstí a trpělivosti na společné cestě životem. Došlo také na otázku, zda by znovu vstoupili do manželství a zopakovali své ano.
Závěrem se oba podepsali do pamětní knihy.
Oběma manželům bychom chtěli touto cesto ještě jednou popřát hodně štěstí a pevné zdraví do dalších let.
Bc. Jitka Ježková, matrikářka

Městská policie Nové Sedlo a Městská knihovna Nové Sedlo
rým dochází v katastru města Nového Sedla a to do doby příjezdu policistů. Také
dochází k prověřování oznámení vedené
Vážení občané, navazuji na článek
na linku 158, která jsou předávána ze straz minulého čísla na výroční zprávu o činny policistů strážníkům Městské policie,
nosti městské policie v Novém Sedle.
kteří tyto oznámení následně řeší v rámci
své kompetence. Policie České republiky
V případě konání akcí ze strany OO PČR
taktéž pro svou potřebu šetření využívá
Loket a to, jak v dohledu nad bezpečností
kamerový systém města, který je ve správě
silničního provozu, tak i dodržováním právMěstské policie Nové Sedlo.
ních norem veřejného pořádku s odkazem
na přestupkový či trestní zákon se vždy Městskou policií Nové Sedlo byly poskytnuúčastní daných opatření i Městská policie ty Policii České republiky za rok 2019 celNového Sedlo a to pouze v katastru města kem 21 záznamů. MDKS je průběžně vyuNového Sedla. Celková opatření s PČR žíván Městskou policií Nové Sedlo a tento
spočívají v namátkových kontrolách restau- kamerový systém je stále rozšiřován o loračních zařízení zaměřené na požívání kality, kde je „minimálně“ zajištěn prevenalkoholických nápojů mladistvými osoba- tivní účel kamerového systému.
mi, pátrání po hledaných a pohřešovaných
Městská policie stále provádí dohled a
osobách, pátrání po odcizených věcech.
doprovod školáků v době školního roku při
Dále v případě nedostatečné akceschop- jejich ranní cestě do školy a dbá zvýšené
nosti OO PČR Loket vlivem nápadu trestné opatrnosti při jejich přecházení ulice Revočinnosti nebo plnění jiných důležitých úko- luční, Masarykova. Dále členové Městské
lů spolupůsobí Městská policie Nové Sedlo policie Nové Sedlo stále pravidelně dopropři zajišťování dopravních nehod, ke kte- vází a zajišťují bezpečnost pracovnic MÚ

Městská policie Nové Sedlo - pokračování II. část

Nové Sedlo při ukládání a vybírání finančních prostředků města v jednotlivých bankovních domech, včetně provádění místních šetření. V neposlední řadě se staly
pravidlem asistence Městské policie Nové
Sedlo při provádění šetření a kontrol pracovnic MÚ Nové Sedlo - evidence obyvatel
a sociálního odboru, dále životního prostředí i bytového hospodářství.
Městská policie Nové Sedlo stále zajišťuje
bezpečnost objektů v majetku města Nové
Sedlo, které jsou napojeny na elektronický
zabezpečovací systém. V průběhu roku
2019 došlo k 54 planým poplachům
v pracovní i mimopracovní době Městské
policie Nové Sedlo na základě vyvolaného
alarmu způsobeného špatnou manipulací
zabezpečovacího systému ze strany obsluhy, selhání zabezpečovacího systému či
jeho kontroly, zkoušky. U Městské policie
Nové Sedlo není evidován případ napadení
budovy napojené na zabezpečovací systém
s cílem porušení zákona ( konec II. části,
pokračování příště).
Ing. Věra Baumanová, starostka města
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Městská policie Nové Sedlo informuje
Dne 1.9. 2020 v odpoledních hodinách se na základě pozvání strážníci Městské policie Nové
Sedlo zúčastnili na parkovišti u vodní nádrže Anna akce konané pro děti. Tato akce byla organizovaná
firmou O - I Manufacturing, při níž hlídka Městské policie pro zajímavost dětí prezentovala některé vybavení v rámci výkonu služby, včetně služebního vozidla.
Dne 4.9. 2020 v podvečer strážníci Městské policie Nové Sedlo dohlíželi nad silničním provozem v rámci konaného lampionového průvodu.
Městská policie Nové Sedlo soustavně provádí kontrolu nad dodržováním zákazu vjezdu nákladních vozidel do ulice Loketská a dále část Loučky, kdy tyto přestupky řeší na místě příkazem nebo je
případně oznamuje příslušnému orgánu k projednání. Taktéž se strážníci Městské policie snaží zamezit
vjezdu nákladních vozidel a to tím, že dochází k odklonu nákladních vozidel na samém počátku města. V neposlední řadě je nutno občany města informovat o skutečnosti, že výše uvedenými lokalitami mají povolen průjezd nákladní vozidla pro stavbu mostu včetně výstavby v ulici Krupičná, Loketská.

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 602 891 265.
str. Viktor Pavlík, str. Roman Tvarůžek, Městská policie Nové Sedlo

Městská knihovna informuje
První říjnové dny, se každoročně tradují jako Týden knihoven. Za normálních okolností se v tomto období konají besedy se žáky
ZŠ, ale v současné době, ovlivněné situací s výskytem koronaviru, se termíny těchto akcí stále mění a přesouvají. Co se nezmění?
Ve dnech od 5. do 9. 10. je registrace nových čtenářů ZDARMA.

Již začátkem léta jsme se zmiňovali o pořízení nového severu a knihovního programu. Nyní se pomalu blížíme k cíli, a netrpělivě
očekáváme termín instalace, která se uskuteční počátkem měsíce října. Toto je však spojeno s opětovným uzavřením knihovny,
na nezbytně nutnou dobu. Protože přesné datum nebylo do uzávěrky zpravodaje ještě známo, budeme vás o této skutečnosti
informovat na našem webu a sociálních sítích.
Před 270 lety, 19. 10. 1745, zemřel anglický spisovatel irského původu Jonathan Swift (* 1667), autor proslulé satiry Gulliverovy cesty.
Před 90 lety, 24. 10. 1925, zemřel český katolický kněz a spisovatel Jindřich Šimon Baar (* 1869), autor románů Paní komisarka, Jan Cimbura aj.
Před 250 lety, 26. 10. 1765, se narodil Václav Thám († kolem 1816), český básník, dramatik a herec.
Před 170 lety, 27. 10. 1845, se narodil Josef Václav Sládek († 1912), český spisovatel, básník, novinář a překladatel, považovaný za zakladatele české poezie pro děti; mj. přeložil téměř celé dílo (33 dramat) Williama Shakespeara.

Knižní novinky
kniha HAVRAN NEZBEDA od autorky Nele Moostové
Ten malý havran vypadá jako sympaťák. Nikdo by do něj neřekl,
že ukradne všechno, co mu pod zobák přijde. Vždy vymyslí nějaký trik, ….
autorka Jill Murphyová a její ČARODĚJNICE ŠKOLOU POVINNÉ
Další příběh Mildred Virválové a jejích nejlepších kamarádek Maud a Enid.
Po prázdninách se setkávají už ve čtvrtém ročníku Akademie slečny Krákavé.
kniha META od autora Pavla Bareše
Superlidé existují. Ale žádný z nich není superhrdina.
Nikdo na začátku jednadvacátého století nepotřebuje nadšence
ve spandexu a pláštěnkách, kteří by se po nocích honili za zločinem.
Zato po supershowbyznysu se lidé můžou utlouct.
kniha SÍLA NADĚJE od Barbory W. Benešové
Pro rodinu uděláte i nemožné. Bylo mi teprve pětadvacet, chtěla jsem žít a hlavně si
užívat.
Myslela jsem si, jak moc jsem dospělá. Byla jsem matka a vedle sebe jsem neměla
muže, ale kluka. Proto jsem ho opustila, abych se vrhla do otevřené náruče pekla!
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Všechny fotografie
najdete na webu či
Facebooku města.

První zvonění
Dne 1.9.2020 se v 8:00 hod. konalo první zvonění s našimi začínajícími prvňáčky. Tentokrát se akce konala na sále městského kulturního
domu METEOR za účasti místostarosty pana Milana Pešáka, zástupkyně ředitele ZŠ Nové Sedlo, Mgr. Lenky Žižkové a třídní učitelky Mgr.
Jaroslavy Cervanové. Akcí přítomné provázela zastupující matrikářka
paní Petra Prokešová. Jako vždy byl pro prvňáčky připraven zvoneček
s vyobrazením školy, malý dáreček a kytička. V úvodu promluvil pan
místostarosta, který přivítal všechny přítomné a přednesl krátký projev. Poté se slova ujala zástupkyně ředitele a nakonec dal pan místostarosta povel ke společnému zvonění. Závěrem si pak prvňáčky
převzala třídní učitelka a odvedla si je do školy.
Bc. Jitka Ježková, matrikářka, foto: K.T.

Vítání občánků 14.09.2020 v sále MDK METEOR
Město Nové Sedlo ve spolupráci se sborem pro občanské záležitosti
pořádalo dne 14.09.2020 od 15:00 hod na sále městského kulturního domu METEOR akci Vítání nových občánků do svazku našeho
města. Zatímco „první zvonění“ s našimi prvňáčky se nám podařilo
uskutečnit ještě volnějším způsobem, akce Vítání občánků se již konala za přísnějších hygienických opatření. U vchodu jsme tak příchozí
vítali s dezinfekcí a rouškami. Roušky jsme mohli odložit jen při focení a při mluveném projevu. Nikdo se však tím nenechal otrávit a myslím si, že se celá akce zdařila a snad mohu mluvit za všechny když
řeknu, že probíhala v přátelské a příjemné atmosféře. Jako vždy si
děti z mateřské školy připravily krátký program, tentokrát pod vedením paní učitelky Kristýny Tvrdé. Po vystoupení následovalo představení nových občánků a slavnostní projev pana místostarosty, Milana
Pešáka. Paní starostka, Ing. Věra Baumanová, závěrem rozdala malé
dárky pro miminka a kytičku maminkám. Focení a hudebního doprovodu se jako vždy ujal Mgr. Tomáš Pittel. A kohože jsme to přivítali? Byli to:
Viktorie Vejříková, Petr Los, Beáta Möcklová, Klaudie Krejčová, Julie Macáková, Lukáš Steidl, Evelin Müllerová, Leoš Vítek, Natálie Pešáková, František Zdráhal.
Fotografie z průběhu obřadu si můžete prohlédnout v naší fotogalerii na webových stránkách města (https://
www.mestonovesedlo.cz/mesto/fotogalerie/vitani-obcanku/vitani-obcanku-1492020/) nebo Facebooku – Nové Sedlo lidem.
Všem našim novým občánkům a jejich rodinám přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Závěrem již jedno
velké přání: přejeme si, aby se jim v našem městě líbilo, aby ho považovali za svůj domov a vždy se sem rádi vraceli, ať již je život
zavane třeba i do těch nejvzdálenějších koutů světa.
Bc. Jitka Ježková, matrikářka

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.

Tr u c k p a r á d a —
Chranišov 2020
V pátek 28.8.2020 se konal
již 3. ročník kulturní akce
„TRUCKPARÁDA CHRANIŠOV“.
Od 16.00 hodin probíhaly
populární závody, pro které
zapůjčila koloběžky Městská
policie z Ostrova. V první
kategorii soutěžili děti od 4
do 9 let a ve druhé kategorii
děti od 10 do 15 let. V letošním roce se zúčastnilo více dětí a postupně proto
proběhly 4 soutěžní rozjížďky, které určili vítěze v jednotlivých kategoriích. Vítězové dostali poháry a diplomy a všichni účastníci také
pamětní medaile a drobné dárky. K zábavě potom zahrála kapela FLAMINGOS z Karlových Varů, hořely kanadské ohně, velmi dobře
fungovalo občerstvení a po setmění proběhl nádherný ohňostroj.
Společenská událost, kterou organizoval Otta Kůs za podpory města se velmi vydařila a budeme se těšit na další ročník této již tradiční akce konané v Chranišově.
(všechny fotografie najdete na Facebooku města—Nové Sedlo lidem)
Ing. Karel Tetur – tajemník města
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13. ročník Lampionového průvodu
V pátek 4.září jsme se sešli před MěÚ Nové Sedlo u příležitosti již 13. ročníku Lampionového průvodu. Ještě než se dal lampionový průvod do pohybu, byly děti odměněny drobným dárečkem. Průvod zahájila
a doprovázela až na Velkou Annu živá kapela na alegorickém voze. Na bezpečí celé
akce dohlížel Sbor dobrovolných hasičů
z nedalekého Vintířova a naše městská policie. Po příchodu na Velkou Annu bylo
pro účastníky lampionového průvodu zajištěno občerstvení.
Závěr celé akce umocnil pěkný ohňostroj. Účast byla velmi hojná, děkujeme všem, kteří se na akci podíleli a věříme, že se opět
za rok na této zdařilé akci sejdeme. (všechny fotky a video můžete nalézt na Facebooku města—Nové Sedlo lidem)
T.P.

(O případných omezeních skrze Covid-19 vás budeme informovat.)

Karlovarský kraj oslavoval 5.9.2020 150 let
trati Karlovy Vary - Cheb
Období poloviny 19. století uchovává v paměti významný rozvoj železničních tratí, které spojovaly společenská a průmyslová centra. Karlovarský kraj pamatuje v roce 1865 první železnice, které byly přivedeny do Chebu z nedalekého Bavorska,
Saska, Waldsassenu, Hofu či Plavna. Září roku 1870 můžeme
označit za počátek rozvoje kraje, jelikož byl zahájen první provoz na trati Cheb - Karlovy Vary, která byla součástí Buštěhradské dráhy. Tím totiž započal významný hospodářský rozvoj rozvoj průmyslu - u nás lze zmínit vývoj v oblasti porcelánu či
těžby uhlí. Od té doby se dráha postupně rozvíjela a připojovala ke své síti další významná města. Pro nás významným okamžikem se nyní stává září 2020, kdy do Karlových Varů začalo zajíždět Pendolino, které na přímo pojí západ Čech s Moravskoslezským krajem.
(zdroj: materiál ČD)
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Taneční večer pro všechny věkové
kategorie
Ve čtvrtek 3.9.2020 se opět uskutečnil v KD
Meteor taneční večer pro všechny věkové kategorie. Vstupné a občerstvení zdarma bylo opět
samozřejmostí. Osvědčená byla také skupina
DUO CARLEX, která přítomným hrála k tanci a poslechu. I
když se tanečníků sešlo v tento večer méně než obvykle, večer to byl vydařený. Příští taneční večer je naplánovaný na
26.listopadu letošního roku. Samozřejmě s ohledem na případná opatření se stále probíhající pandemií. O konání akce
budeme informovat v následujících Novosedelských listech.

Pozvánka na schůzku ohledně kulturních a sportovních akcí v následujícím roce 2021
Zveme všechny, kteří by se chtěli podílet na kulturních a sportovních akcích v následujícím roce, mají
nějaký nápad či podnět ke zlepšení kulturního života v našem městě nebo mají pouze datum konání
své akce (pro zapracování do kulturního přehledu pro občany města).
Schůzka se bude konat 12.10.2020 od 15:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Nové Sedlo.

Město Nové Sedlo a Městská knihovna Nové Sedlo pro vás připravuje
OSLAVU 100. VÝROČÍ OTEVŘENÍ KNIHOVNY NOVÉ SEDLO
21.11.2020 na Městském úřadě Nové Sedlo
O dalších podrobnostech budete informováni. Rozsah či konání akce bude záležet na případných opatřeních ze strany státu.
Spolek Nový kurz ve spolupráci se ZŠ Nové Sedlo vyhlašuje soutěž pro děti ZŠ
SBĚR KAŠTANŮ A ŽALUDŮ
Soutěž bude probíhat během měsíce října. Vyhlášení proběhne v listopadu. Více informaci u pana školníka či Ing. Strejcové.

ENGLISH-YOU – Projekt na hledání zapálených zájemců o studium
angličtiny

vit jen málo. Můžete mít maximálně výhodu, když máte hudební sluch, nebo když
máte to štěstí a netrpíte nějakou vadou
řeči, ale zásadní otázkou je, jak jste na tom
Slyšeli jste tu větu už mnohokrát, „Já ne- s pílí a trpělivostí. A jak je to u dětí?
mám na jazyky talent“. Moje dvacetileté Je tu jeden fenomén, který rozhoduje, a u
zkušenosti učitele angličtiny mě ujistily o dítěte především, zda ho jazyk bude bavit
tom, že talent, všeobecně na cokoli, není či nikoli. Tím je INSPIRACE, popřípadě MOpotvrzením vedoucím k úspěchům, pokud TIVACE. Dobrý inspirátor umí děti namotivonejde ruku v ruce s poctivou prací. Jen si vat. Pominu případy, kdy děti mají onu kývzpomeňte, kolik jste za svůj život potkali ženou inspiraci a tím i motivaci danou od
talentů a jak bídně s ním dotyční naložili. sebe sama či od Pána Boha. Pak není co
Většinou na něm onen talent nepracoval. řešit. Jsou ale tací, co potřebují trochu poDůvodů, proč se mu nebo jí nechtělo, může postrčit. Bohužel popostrčením v žádném
být více, ale je skoro jisté, že v dospělosti případě není myšleno to, že častujeme dítě
většina z nás lituje, že svůj talent promarni- výroky typu „Kolik umíš jazyků, tolikrát jsi
la.
člověkem“, nebo ještě hůře „Nebuď blbej,
Pokud někdo má na něco talent, dělá pro jazyk se ti jednou hodí“.
jeho rozvinutí maximum, nemusí si nic moc Děti vlastně ani moc nechápou, proč by se
vyčítat, když to nakonec nedopadne. Když měly cizí jazyk učit, když jim pohodlně stačí
si ale najde důvod proč se nesnažit, pak ho jejich mateřský. Nedávno mi přivedla zoufanejspíše potkáte někde u piva, jak neustále lá matka dceru, žákyni 6 třídy, že jí údajně
trousí: „Jo, já na to tenkrát měl, jen kdy- angličtina vůbec nejde, a jestli by se s tím
bych…“a kopne do sebe dalšího panáka. nedalo něco dělat. Na první hodině jsme
„Kdo chce, hledá způsoby. Kdo ne, hledá angličtinu vůbec neřešili. Naprosto zásadní
důvody“, tak jednoduché to je.
bylo vyzvědět, jak se cítí, jaké má ona předCo se jazyků týče, tak se o talentu dá mlu- stavy o životě a proč jí angličtina nebaví.

Jedna z mých prvních otázek byla: „Kolik
tak lidí na světě, mluví česky“? Odpověď:
„Asi jedna miliarda“. Děti prostě mají za to,
že Česká republika je skoro celý svět. Jen
matně chápou, že jsme nepatrná zemička
na mapě světa. Na to přijdou většinou později. Třeba v momentě, kdy začnou zjišťovat, že například v Německu, nebo i jinde,
by s profesí, kterou umí, mohly nastartovat
slušnou kariéru, ale jazyková negramotnost
je z trhu vyřadí. Marně ale budete dnes
dítěti vysvětlovat, že český trh práce je ve
srovnání s tím evropským velmi malý. Na
děti se musí prostě jinak.
Jsem si jist, že i v našem městě jsou děti,
které by se nechaly „popostrčit“. A může to
být právě Vaše dítě. Pojďme to zjistit. Informujte se, za jakých podmínek, kdy a kde se
tohoto projektu může vaše dítě zúčastnit.
Všem dětem v novém školním roce přeji,
aby na své školní cestě potkaly co nejvíce
dobrých inspirátorů. A nezapomeňte: „Kdo
chce, hledá způsoby…“
Drahomír Bilka, lektor anglického jazyka
tel: 602 653 376
e-mail drahomirbilka@gmail.com

Měsíční periodický tisk územního samosprávného celku - NOVOSEDELSKÉ LISTY, adresa redakce: Městský úřad Nové Sedlo, Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo.
Registrace MK ČR E 18170, redakční rada: předseda - Pittel T., dále - Bůžková B., Hányš R., Pešák M., Varga P.
email: redakcnirada@mestonovesedlo.cz,
Uzávěrka je vždy k 20. dni v měsíci.
Neobdrželi jste Novosedelské listy? Kontaktujte nás na tel.: 352 358 106.
Zpracování: Mgr. Pittel Tomáš, tisk: Tiskárna Garmond, s.r.o. Dalovice
Vydává Město Nové Sedlo k 1. dni v měsíci v nákladu 1000 ks. Distribuce ZDARMA.
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Mládežnické turnaje na počest pana Karla Štecha

Mladší žáci sobotní vítězové turnaje

Novosedelské listy

říjen 2017

Novosedelské listy

kolik krásných fotbalových momentů. Naše
mužstvo pod vedením Honzy Komárka a
Pavla Pitáka neprohrálo ani jediné utkání a
po zásluze turnaj vyhrálo před druhou
Hvězdou Cheb a třetím Baníkem Královské
Poříčí.
Odpoledne přišla na řadu kategorie mladší
přípravka, tedy ročníky 2012 a 2013. Do
turnaje se přihlásilo celkem 6 mužstev.
Tady se také po celou dobu turnaje hrál
hezký fotbal a diváci několik povedených
akcí odměnili potleskem. Naše děti pod
vedením Michala Nosála a Roberta Fabera
obsadily krásné třetí místo. Vítězem turnaje
se stal suverénně, bez ztráty bodu, Baník
Sokolov A před druhým Baníkem Sokolov B.

V neděli dopoledne se nejprve sešla kategorie starší přípravka, ročníky 2010 a 2011. I
Celý turnaj odstartovala v sobotu dopoledne zde se přihlásilo celkem 6 mužstev a opět
kategorie mladší žáci ročník, což je ročník se bylo na co dívat. Emoce lítaly a děti se
2008 a 2009. Turnaje se zúčastnilo celkem snažily, co jim síly stačily. Naši svěřenci,
8 mužstev. Hrálo se ve svižném tempu a které vedl Dana Varga a Zdenda Rubáš,
bylo se opravdu na co dívat. Na velmi dobře obsadili, sice až páté, tedy předposlední
připravené travnaté ploše bylo k vidění ně- místo, ale tři utkání prohráli velice smolně,
po velkém boji, vždy jen o jediný gól. VítěVše bylo naplánované na sobotu a neděli ve
dnech 15.-16. srpna 2020.

šení výsledků přesunuli do nově
otevřené Hospůdky u Anny, kde
proběhlo slavnostní vyhlášení
Dne 8. 8. 2020 se opět konal populární a výsledků. Vítězným mužstvem se
tradiční Turnaj Domorodců v malé kopané. opět, už po 4. v řadě stalo mužByl to již 27. ročník (12. ročník in memori- stvo Chalupářů, kterému tímto
am J. Kloudy) pro současné i bývalé spolu- gratuluji. Také byla rozdána
občany N. Sedla a jejich rodinné příslušníky, spousta individuálních cen.
nebo blízké kamarády. Turnaj se výjimečně Dále budu děkovat a to konkrétně
uskutečnil až v srpnu a to z důvodu hygie- městským technickým službám za
nických opatření, kvůli kterým se v červnu postavení stanů a dovoz mobilnesměli lidé shromažďovat. Toto nám ních toalet a taktéž za úklid po
ovšem turnaj nepokazilo a celý turnaj se celé akci. Také bych chtěl poděkoopět vydařil, byť v jiném termínu, než je vat Valdovi Langovi, Jirkovi Charobvyklé.
vátovi ml.,Jirkovi Fatkovi a Milanu
Začátek turnaje byl stanoven na 9. hodinu Kubelkovi za celkovou pomoc s
ranní. Nejprve proběhlo přivítání všech hrá- turnajem. Správci areálu Edgara Hopfa,
čů, něco málo bylo řečeno k pravidlům tur- Josefu Wernerovi za perfektně připravené
naje a šlo se na věc. Turnaje se mělo zú- hřiště. Rozhodčím, pánům P. Mannovi a J.
častnit 12 družstev, ovšem dvě družstva se Slavíčkovi, za pevné nervy při rozhodování
v den turnaje odhlásila, proto turnaj ode- zápasů. Pánům z firmy BEMA (B. Rychna st.
hrálo 10 mužstev v celkovém počtu 28 a M. Vostrý) za propůjčení areálu pro vyhláutkání. Opět nám přálo krásné a slunečné šení výsledků. Dámám v bufetu na hřišti, M.
počasí, chvílemi ovšem bylo až nedýchatel- Dudiové a R. Valešové, za příjemnou obsluno a tak jsem moc rád, že se vše zvládlo hu a bohatý výběr. Manželce J. Suché a
bez zdravotních komplikací a zranění. Kdo jejím pomocníkům za perfektní večerní obse přišel podívat (bylo Vás hodně), se měl sluhu. A v neposlední řadě všem sponzojistě na co koukat, krásných fotbalových rům co mi přispěli na tento turnaj, jak fimomentů bylo opravdu nespočet. Po dlou- nančně, tak v podobě věcných cen(Jindřich
hé době jsme se poté na závěrečné vyhlá- Fischbach, J. Charvát ml., Pan Beňuš Jaroslav – Loket,Manželé J. a S. Suchý, Zdeněk

říjen 2020
zem se suverénně staly děti ze Slavie K.
Vary, druhý skončil Baník Sokolov A a třetí
byl Baníkem Sokolov B.
Celou víkendovou akci zakončilo exhibiční
utkání našich nejmenších fotbalistů ročníku
2014 a 2015, kdy se potkala mužstva BU
N. Sedlo proti Baníku Sokolov. O výsledek
tady nešlo, i když góly padaly do obou branek. Důležitá byla ta dětská radost, co běhala po zeleném pažitu. Velké díky trenérovi
Ondrovi Uhrovi.
Všem, co mi pomáhali (nebylo jich mnoho),
moc děkuji a děkuji i městu Nové Sedlo za
grant na tento turnaj. Dále děkuji všem
rozhodčím, co mi přišli pomoct z řad členů
TJ a všem kolegům trenérům za čas strávený nejen na tomto turnaji a za čas, který
dětem obětují. Krásně a ochotně se jim
věnují.
V příštím roce chci, aby tato akce byla lepší
a obsadili jsme všechna místa na turnaji,
proto termín přesuneme ze srpna na konec
června.
Stanislav Suchý
Více fotek na FB Nové Sedlo lidem

Turnaj Domorodců 2020 –
27. ročník

4. Ročník Tenis Cup 2020 "Novosedelská Pánvička"
Za krásného slunečného dne se 5. září konal již 4. ročník tenisového turnaje. Turnaje
se zúčastnilo 8 dvojic, které se rozdělily do dvou skupin. Jedna skupina hrála na hřišti
u malé školy a druhá na stadiónu Edgara Hopfa. Ze základních skupin se probojovaly
4 mužstva a ty formou pavouka bojovaly o místa nejvyšší. Na třetím místě skončila
dvojice otec a syn Mikát Jiří + Mikát René. Ve ﬁnále prohrála dvojice Charvát Jiří +
Suchý Stanislav proti vítězům Kubelka Milan + John Jiří. Celý den proběhl bez zranění,
k vidění byla spousta krásných výměn a také několik es. Nejhezčí úder turnaje si odnesl Michal Muller a nejlepším hráčem se stal Miroslav Kurka. Aby se mohl turnaj
uskutečnit, musím poděkovat těmto lidem: Srb Jiří, Machulka Jiří, Suchý Stanislav,
Lang Valdemar, Valešová Renata a Dudiová Monika.
Díky Jiří Charvát ml.

Vítězné družstvo
Prečan, Eduard Lakatoš, ,Auto Doprava- M.
Demeter, Josef Dudek, Valdemar Lang, N.
Sedlo Grantový systém,, Zindl CONSTRUKTION s.r.o. – Lomnice, Dan Dědič – Svatava,,
Soukromí stomatolog MUDr. Miroslav Černý, rodina Wernerů a BEMA s.r.o. (Rychna
Bedřich a Marek Vostrý)
Na závěr se chci omluvit, pokud jsem na
někoho zapomněl (pokud ano, tak zcela
neúmyslně), a již teď se těším na další ročník v příštím roce a skrytě doufám, že příští
rok už nebudou mít svůj den Chalupáři a
vítězný pohár taky někomu půjčí.
Stanislav Sláva Suchý

