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Informace z radnice
Vážení občané, začátkem října jste si vybrali své zástupce do městského zastupitelstva
na další čtyři roky. Touto cestou bych vám všem, kteří jste přišli k volbám, a rozhodly
vaše hlasy, chtěla z celého srdce poděkovat. Je to veliký závazek a odpovědnost dál
pokračovat v rozdělané práci ale i na nových projektech, které nás čekají. Ráda bych
poděkovala bývalým kolegyním a kolegům za jejich čtyřletou práci pro naše město
v letech 2014-2018.
Před novým zastupitelstvem bude v následujících letech 2018-2022 ležet mnoho podobně těžkých a důležitých úkolů. V prvé řadě to bude sestavení rozpočtu na rok 2019.
To všechno záleželo na vás a vašem rozhodnutí, jaký máte zájem o město, ve kterém společně žijeme, koho chcete vidět ve vedení
města a na koho se můžete s důvěrou obracet. Komunální volby byly, jsou a budou vždy velmi důležité pro další chod a rozvoj města.
Ing. Věra Baumanová, starostka města za volební období 2014-2018

Volby 2018
Vážení občané města
Nového Sedla,
chtěli bychom touto cestou poděkovat vám všem,
kteří jste se zúčastnili
komunálních voleb, a že
jste tak rozhodným způsobem pomohli ustanovit
nové zastupitele našeho
města.
Potvrdila se tak oprávněnost cesty, kterou jsme se
rozhodli jít. Město se podařilo během uplynulého
volebního období oddlužit, průběžně probíhají
jeho opravy, byla rozšířena nabídka městských

bytů, realizována řada
investic a prodána většina pozemků průmyslové
zóny, kde budou rozšiřovat své aktivity a nabízet
pracovní místa noví podnikatelé. Poděkování patří
také zejména všem těm,
kteří svou dobrovolnou
činností zajišťovali kulturní a sportovní aktivity ve
městě.
Městský
úřad
má
v současné době všechny
potřebné kvalifikované
úředníky pro kvalitní výkon zákonné státní správy
a potřeby jeho občanů.
Po dokončení archivace a
skartace materiálů měst-

ský úřad od ledna 2019
upraví úřední hodiny pro
veřejnost, kdy bude otevřeno i ve čtvrtek dopoledne.
I nadále se budeme snažit podporovat všechny ty,
kteří se snaží přistupovat
zodpovědným způsobem
k životu v našem městě.
Aktivní občany, podnikatele, školské pracovníky,
sportovní, kulturní činovníky a všechny ty, kterým
záleží na zvyšování společenské úrovně a také
zejména na vizáži našeho
města. Ing. Karel Tetur,
tajemník úřadu

více informací na webu města
Volební účast
2010 - 43,78%, 2014 - 47,02%, 2018 - 41,46%
Strany podle hlasů
1) Nový kurz
4.669 41,35% 7
2) Novosedelští patrioti 1.485 13,15% 2
3) Sportovci městu
1.360 12,04% 2
4) Občané městu
1.332 11,80% 2
5) Novosedláci
1.323 11,72% 1
6) Nové Sedlo 2018
922
8,17% 1
7) KSČM
201
1,87% 0
Zvolení zastupitelé
1) V. Baumanová 401 9) Z. Pojar
155
2) M. Pešák
334 10) E. Machulková139
3) Š. Mysíková
329 11) P. Mann
130
4) J. Hlaváček
324 12) B. Rychna
123
5) M. Strnadová 303 13) B. Koudele
116
6) B. Benda
296 14) R. Bálintová
98
7) J. Koenigstein 294 15) D. Cervan
91
8) S. Srba
166

a)určení počtu členů finančního výboru
b)volba předsedy finančního výboru
na ustanovující zasedání Zastupitelstva města, které se bude
konat dne 5. 11. 2018 od 15.00 hodin v zasedací místnosti 7.Zřízení a volba členů výboru pro partnerství a mezinárodní
spolupráci
Městského úřadu v Novém Sedle.
a)určení počtu členů výboru pro partnerství a spolupráci
Program jednání:
b) volba předsedy výboru pro partnerství a spolupráci
1.Složení slibu členů zastupitelstva města
8.Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí uvolněným a neu2.Volba ověřovatelů zápisu a návrhová komise
volněným členům Zastupitelstva města Nové Sedlo (§ 72 odst.
3.Schválení programu jednání
2 zákona o obcích)
4.Volba starosty, místostarosty a členů rady města
9.Diskuze
a)určení počtu místostarostů a členů rady města
10.Závěr
b)volba starosty, místostarosty a členů rady
5.Zřízení a volba členů kontrolního výboru
Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce
a)určení počtu členů kontrolního výboru
slib.
b)volba předsedy kontrolního výboru
Vedení města na jednání srdečně zve všechny obyvatele měs6.Zřízení a volba členů finančního výboru
ta.
Ing. Věra Baumanová, dosavadní starostka města
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Poděkování předsedům, zapisovatelkám a členům volebních komisí
Vedení města děkuje všem obětavým lidem, kteří se staly předsedy, zapisovatelkami a členy volebních
komisí ve dnech konání voleb do zastupitelstva města a dvoukolových senátních voleb, kde důstojně
reprezentovali naše město. Jejich obětavosti si vážíme, že si našli čas a strávili ve volebních místnostech jednotlivých volebních okrsků nemálo svého času. Děkujeme.
Ing. Věra Baumanová, starostka města
znova v květnu 2019 i pro naše novosedelské děti a
všechny občany našeho města. Ještě po společné
Vedení města společně s Městskou policií Nové Sedlo v úzké spo- schůzce v listopadu 2018 stanovíme priory a opatřelupráci s PČR OOP Loket pokračuje v sérii opatření, kterými chce ní, kam směřovat přesně síly. Nové Sedlo se snaží
vrátit pořádek na sídlišti a přilehlých částech. Registrujeme řadu drogovou problematiku řešit systémově. Kromě pravidelných
problémů, které ihned městská policie předává státní policii a přednášek ve školách by přijela v následujícím roce zmíněná inkolegům z kriminální policie. Po zkušenostech v Chodově a setká- teraktivní vlaková souprava (drogový vlak).
ní se starostkou města jsme usoudili, že jejich nabídka tzv. protiNaším cílem je klid a bezpečnost v našem městě jako jedna
drogového vlaku, který zavítal do Chodova v květnu 2018, byl
z priorit. Nestojíme o problémové občany a obyvatele města.
velice emotivní a prospěšný pro všechny věkové kategorie, zavítá
Ing. Věra Baumanová, starostka města

Město je připraveno v boji proti drogám

Povedlo se. Dokončené víceúčelové hřiště včetně zázemí v Loučkách
Touto cestou bych chtěla poděkovat Zařízení města, které dokázalo zrealizovat nápad a přání členů Nového kurzu, kteří bydlí v Loučkách a na Jalovém
Dvoře včetně ostatních místních občanů, a to vybudování multifunkčního hřiště včetně altánu k posezení na hřišti v Loučkách. Finální podoba altánu byla
v režii Romana Kiprova, hřiště v rukou Honzy Hlaváčka. Kluci odvedli
s ostatními kolegy kus kvalitní a dobré práce a patří jim veliké díky!
Tak děti – hurá na hřiště, maminky k posezení do altánu a následně v zimě na
lyže a boby.
Ing. Věra Baumanová

Opět nádherně vyčištěn Loučský potok
Touto cestou bych chtěla poděkovat SUAS právní nástupce, a.s. Sokolov, která v rámci
plnění podmínek POPD městu Nové Sedlo jako jedním z bodů čistí Loučský potok. V roce
2017 to bylo v korytě potoka v Loučkách ve Sportovní ulici a letos v roce 2018 po celé
délce trasy potoka od ulice Za potokem, Masarykova ulice až za silnici Revoluční. Jednáním s touto společností jsme také dosáhli toho, že užitková voda, kterou potřebují sportovci z TJ Baník Union Nové Sedlo na zavlažování fotbalového trávníku, bude od příštího
roku 2019 bezplatná. Díky za dlouholetou pomoc.
Ing. Věra Baumanová, starostka města

Dotace ve výši 95% pro Základní školu v Novém Sedle
Město Nové Sedlo obdrželo dotaci ze 6. Výzvy MAS Sokolovsko IROP na vybudování
školních dílen v přízemí budovy, učebny fyziky a chemie v 1. patře, bezbariérového vstupu do školní budovy a šikmou zdvíhací plošinou na schodišti vedoucí do 1. patra
v celkové výši 4.024 442,51 Kč včetně DPH.
Učebna fyziky a chemie je jedna z nejmodernějších v okrese.
Dotace byla ve výši 95% z celkových způsobilých výdajů tj. 3.860 487,51 Kč.
Stavba byla zkolaudována 18. 9. 2018 a slavnostně otevřena 8. 10. 2018 za
účasti pracovnic MASS, školského sboru, vedení školy, vedení města a úřednic
Městského úřadu Nové Sedlo.
Děkujeme všem firmám za kvalitně odvedenou práci. Ať slouží všem dětem, které navštěvují naši školu.
Ing. Věra Baumanová, starostka města

Město si připomnělo 100. výročí vzniku státu
Tradiční pietní akt u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného československého státu se konal dne 25.
října 2018 u památníků a před ZŠ v Novém Sedle. Můžeme být hrdí na to, kdo jsme, na to, kde žijeme, na to,
kdo byli naši předci. Teď už jen zbývá udělat maximum proto, aby zase na nás mohli být hrdí naši potomci. Více
v prosincových listech.
Ing. Věra Baumanová, starostka města
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Životní jubilea
Vážení občané, v měsíci listopadu se dožívají významného životního jubilea tito občané Nového Sedla:
03.11. Hartman Rudolf, 07.11. Němčeková Hana, 15.11. Heinl Heinz, Helmichová Jaroslava, 28.11. Velichová Marie
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.
Samozřejmě, že vše nejlepší, hodně štěstí a zejména pak pevné zdraví přejeme i všem ostatním jubilantům, od kterých jsme
neobdrželi souhlas s uveřejněním v Novosedelských listech a nejsou tudíž uvedeni v našem výčtu.
Matrikářka Bc. Jitka Ježková

Svatební obřad
28. září, tedy po uzávěrce Novosedelských listů, se konal jeden svatební obřad.
V romantickém prostředí na břehu rybníka Velká Anna si své ANO řekli
Christan
Foto: L.
Žišková
Möckl a Klára Likercová. Ten den měl zároveň ženich narozeniny a tak mu zřejmě
sv. Václav poslal jako dárek krásné slunečné počasí. Snad mohu za všechny říci, že
zde panovala příjemná, přátelská atmosféra. Oběma snoubencům to moc slušelo a
my jsme rádi, že jsme mohli být u toho.
Za městský úřad a SPOZ přejeme ještě jednou novomanželům Möcklovým hodně
štěstí, radosti, lásky a spokojenosti na společné cestě životem.
Matrikářka Bc. Jitka Ježková

Vítání občánků
Dne 15. 10. 2018 se v obřadní síni našeho městského úřadu konalo „Vítání občánků“. 9 rodičů miminek nám doručilo tzv. informovaný souhlas, díky čemuž jsme je
mohli pozvat na tuto malou, ale o to významnější oslavu nového života. Krátký program si pro naše nové občánky připravily děti z mateřské školy pod vedením paní
učitelky Gabriely Baštářové. Pak řekla svůj projev paní starostka a rozdala rodičům
pro jejich děťátka malý dárek. Tentokrát jsme přivítali tyto občánky:
Lukáše Čermáka, Kristýnu Klöckerovou, Sabinu Novákovou, Matěje Dvořáka, Karolínu Hányšovou, Antonína Krejčí, Tobiáše Ledvinku, Františka Hoisze, Romana Žemličku
Fotografie z této akce si můžete prohlédnout na webových stránkách města https://
www.mestonovesedlo.cz/mesto/fotogalerie/vitani-obcanku/vitani-obcanku15102018/ či Facebooku města - Nové Sedlo lidem.

Matrikářka Bc. Jitka Ježková

Vážení občané,
rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří svým hlasem podpořili ve volbách do zastupitelstva sdružení nezávislých kandidátů Občané města. Sdružení kandidátů s názvem Občané města se o Vaši přízeň a podporu v letošních volbách do zastupitelstva ucházelo poprvé a jsem velmi potěšen, že jsme jako nové sdružení získali dva mandáty. V zastupitelstvu Vás
za sdružení Občané města budu zastupovat já a Rosvita Bálintová. Získání dvou mandátů vnímám u zcela nového sdružení jako úspěch a zároveň jako výzvu k plnění volebního programu, který jsme Vám představili před volbami. Prostřednictvím Novosedelských listů Vás budu průběžně informovat o plnění jednotlivých bodů programu a doufám, že budete s prací
sdružení Občané města spokojeni. Vážíme si Vaší podpory a jsme odhodláni pro Vás v zastupitelstvu obce pracovat poctivě, transparentně
a bez korupce. Děkujeme za Vaši důvěru.
Zdeněk Pojar – zastupitel za sdružení Občané města

Úřední hodiny MěÚ Nové Sedlo v období Vánočních svátků
19.12.
8:00 - 17:00 hod.
31.12. Z technických a organizačních důvodů zavřeno
20. - 21.12. a 27. - 28.12. Lze si domluvit schůzku v případě neodkladné záležitosti (tel. podatelna - 352 358 106)

Město Nové Sedlo zve na

pro všechny věkové kategorie
K tanci a poslechu hrají:

Duo Carlex

Občerstvení a vstup ZDARMA
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MŠ Nové Sedlo, ZŠ Nové Sedlo, Městská knihovna Nové Sedlo
Začátek školního roku v MŠ Sklářská

kaly

sladkou

Září v naší MŠ proběhlo díky pěknému počasí v souznění
s přírodou. Mohli jsme být hodně venku a užívat si podzimního sluníčka. Z mladších dětí se stali předškoláci a do třídy
malých dětí nastoupili noví malí kamarádi. Třída soviček
vyrazila na výlet na loketský hrad. Všechny děti pozorovaly
podzimní přírodu a sbíraly přírodniny. Rodiče pomohli dětem
vyrobit dráčky a vyzdobit tak školku. Děti za své dráčky zísodměnu. Snad nám ještě hezký podzim chvíli vydrží.
Kolektiv MŠ

zdroj: http://www.ipardubice.cz

Vyhlášení sběru kaštanů a žaludů žáků I. stupně ZŠ Nové Sedlo
13.11.2018 v 8:00 hod.
v tělocvičně I. stupně ZŠ Nové Sedlo

MŠ Masarykova v knihovně na výstavě fotografií z cest po USA
Ve čtvrtek 17. 10. jsme se šly s dětmi pokochat nádhernými fotografiemi Ivany a Lukáše Vejříkových
z cest po USA.
Dětem se líbila zvířata a rybky, nám učitelkám všechno!
Krása!! Děkujeme.

Děti a učitelky MŠ Masarykova

Podzimní procházka na pískovec MŠ Masarykova
Ještě dokud svítí sluníčko, jsme se rozhodli, udělat si s dětmi malý výlet na Pískovec.
Příroda byla krásná, zbarvené listí, sluníčko a pavučinky babího léta!
Děti a učitelky MŠ Masarykova

Výročí republiky
jsme oslavili v
Praze
Dne 22. 10. 2018 se
žáci 5. třídy a druhého stupně zúčastnili
exkurze v rámci celoškolního projektu k

Ve zbylém čase si jednotlivé třídy individuálně prošly další historické části Prahy. Obdivovali jsme nově zrekonstruovaný Staroměstský orloj, prošli jsme se po Karlově mostě, prohlédli jsme
si Malostranské
náměstí a chrám
sv. Mikuláše.
Oslavy výročí slavnostně zakončíme ve čtvrtek 25.
10. projektovým
dnem a vysazením
národního
stromu před budovou 1. stupně
ZŠ.

100. výročí vzniku republiky.
Navštívili výstavu Doteky státnosti na Pražském hradě. Zde
mohli vidět kromě jiného návrhy státního znaku, vlajky, standarty prezidenta, také státní vyznamenání, oblečení významných
osobností, dobová vozidla, dresy českých olympioniků a skafandr 1. českého kosmonauta.
Poté si žáci prohlédli části Pražského hradu, katedrálu sv. Víta,
baziliku sv. Jiří, Zlatou uličku, expozici Příběhu Pražského hra- více fotek na strándu, Rožmberský palác a Obrazárnu Pražského hradu.
kách školy - www.zs-mestonovesedlo.cz

Dagmar Tonhauzerová

Vážení přátele a čtenáři knihovny,
v říjnovém čísle jsme Vás informovali o celostátní akci „Týden knihoven“ (cílem projektu je podpora knih a čtenářství). Které akce proběhly? Dne 1.10. vypuklo herní odpoledne, při kterém jsme si děti zahrály hru pexeso na téma
historie a pořekadla. Proběhl též prodej regionální literatury. V polovině týdne se uskutečnilo malé „školení“, jak pracovat s on-line
katalogem naší knihovny. K této akci jsme použili 5 notebooků, které jsme obdrželi v rámci dotace VISK 3. Děti i dospělí se naučili
vyhledávat knihy a rezervovat si je, přihlašovat se do čtenářského konta, prodlužovat si výpůjčky, a filtrovat si knižní novinky. V rámci
tohoto týdne proběhly v dopoledních hodinách besedy se žáky základní školy.
Dne 10.10. se uskutečnila beseda s autorkou dětských knih Zuzanou Pospíšilovou.
Besedy se zúčastnili žáci 3. a 4. třídy. Děti se dozvěděly, jak vznikají knížky a kdo se podílí na

pokračování na str. 5
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jejich konečném
vzhledu,
což kromě
spisovatele
je to i ilustrátor,
grafik
a
samozřejmě nakladatel. Dále děti měly také možnost se zaposlouchat do čtení ukázek z knih. Spisovatelka dokonce recitovala svá říkadla a
básničky zpaměti. V závěru besedy nám
věnovala autogram do všech nezapůjčených knih, které máme v knižním fondu.
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Vejříkových, kteří cestovali se svým syn- minky na rodičovské dovolené, které chtějí
Všechny
Facebooku
města
Nové Sedlo
kem Matějem po USA. Proběhlo
též fotografie
malo- svénaratolesti
pomalu
zapojovat
do kontaktu
vání na žárovky. Dále došlo ke zrušení s jinými dětmi a zároveň rozvíjet jednodupřednášky spisovatelky Jarmily Mandžuko- chým vyráběním jejich motoriku. Společně
vé (z osobních důvodů). Předpokládaný si v tento den vyrobíme obrazy
nový termín je 10.4.2019. O přesném datu s podzimním motivem.
Vás budeme včas informovat.
od 12. do 30.11. – výstava vánočních
Dále pro Vás připravujeme:
dekorací pí. Jany Klausnerové

do 30.11. se mohou žáci 1. - 6. třídy, (kteří
jsou našimi čtenáři), nahlásit jako zájemci
do celostátní akce Noc s Andersenem.
Podmínkou je se pročíst do této noci, což
znamená, že musí do 28.2.2019 přečíst
minimálně 4 knihy a povyprávět o nich.
Bližší informace se děti mohou dozvědět
V tomto měsíci se také setkaly maminky v knihovně, na našich webových stránkách
s dětmi na či na facebooku
rodičovské
středa 7.11. od 17h – pletení adventních
dovolené.
věnců a svícnů z papíru s pí. Janou
Dále proběhKlausnerovou. Zájemci se mohou hlásit
la
výstava
osobně, anebo na telefonním čísle
fotografií a
p ř e d n á š k a 352 358 130. Počítá se s 10 místy.
m a n ž e l ů pondělí 12.11. od 10h - zveme opět ma-

19.11. od 15-16:30h – herní odpoledne
pro registrované dětské čtenáře. Společně
si zahrajeme populární hru s tužkou a papírem, kterou
hrál snad každý
„Jméno,
město, zvíře,
věc...
Vaši knihovníci

Kultura a život v obci

Drakiáda 2018
V pátek 28. září 2018 se uskutečnila tradiční
dětská drakiáda.
Opět to bylo hraniční s větrem, ale naštěstí
nám letos vyšlo teplé počasí. Pro děti jsme
připravili tradiční ceny a dárky. Samo sebou
jsme pro děti připravili i nějaké to překvapení. Poděkování patří všem, co nám pomohli
(sponzorům), jmenovitě Grantovému systému
Města Nové Sedlo, TJ BU Nové Sedlo, Martinu Pikrtovi, Josefu Dudkovi, Zdenku Prečanovi, Jindrovi Fišbachovi, Martinu Drechslerovi, Františku Horváthovi, Miroslavu
Demeterovi, MUDr. Miroslavu Černému a přátelům Josefa Wernera. Na přípravě celé akce se podílelo několik lidí a i v den akce se muselo najít pár dobrovolníků, kterým nevadí se starat o
děti. Je škoda, že akce se účastnilo jen 15 startujících (dětí). Na
vině jsou, aspoň já se domnívám, rodiče… Protože jsou v dnešní
době líní se zapojit a dětem pomoc. Hlavně, že na sociálních
sítích se pořád píše, jak se ve městě pro děti nic nedělá a podobně. Zakoupené dárky jsme nevyhodili, ani se nezkazili, ani
jsme je neschovali… Prostě jsme rozdali v následujícím týdnu

Rybářské závody na Velké Anně
Dne 29. 9. 2018 se uskutečnili pod vedením Místní organizace
Českého rybářského svazu rybářské závody 3. ročník kaprařských
závodů na vodní nádrži Velká Anna. Účastníci závodů si vylosovali
místa, která si mohla předem nakrmit a v osudný den v 6.00 hodin
byl zahájen závod na počet a velikost kaprů. Ráno bylo mrazivé 2°C. Poledne bylo neuvěřitelných 20°C. Použitím klaksonu byl
v 16.00 hodin závod ukončen. Po celý závod vládla skvělá atmosféra. Za účasti starostky města Nové Sedlo Ing. Věry Baumanové
a starosty města Lokte Ing. Zdeňka Bednáře byly vyhlášeny výsledky dnešních rybářských závodů.
Po sečtení všech úlovků jednotlivých závodníků bylo určeno pořadí
od 10. výherce po 1. nejlepšího. A kdo se těmi výherci stal?

všem potřebným dětem. Těm dětem, které si je zaslouží, které
chodí na tréninkové jednotky a nesedí jen doma u počítačů. Děti
měly radost a já taky, že vynaložené úsilí nepřišlo vniveč.
Vyhlašovaly se dvě kategorie.
Vyrobení draci a koupení draci.
Ve vyrobených dracích se na 3.
místě umístil Marek Pelech, 2.
místo Slavíček Filip a 1. místo
Elenka Stehlíková. V kategorii koupených 3. místo Elenka Müllerová, 2. místo Kristián Zelenka a 1. místo Klárka Deáková.
Všem, co pomáhali a všem sponzorům moc děkuji a i v příštím
roce dám rodičům šanci, aby vzali své děti a účastnili se Dětské
Drakiády 2019.
Stanislav Suchý
1. místo: Pavel
více fotek na Facebooku města
Květoň z Lokte., 2. místo:
Hana Kopčová
z Nového Sedla, 3. místo:
Radek Hejna
z Lokte. Hodnotné
ceny
jsou Díky patří organizátorům a všem zúčastněným, kteří se starali
o přípravu jak před závodem, tak v samotném průběhu závodů a
nakonec i o uklizení a vyčištění celého prostoru na Velké Anně.
František Princ, předseda MO ČRS Loket
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Informace - granty z městského rozpočtu
Informujeme všechny, kteří by si chtěli požádat o grant (finanční příspěvek) z městského rozpočtu na určitý projekt , kulturní
akce apod. v 1. čtvrtletí následujícího roku, že žádosti si lze podat pouze do 15.11.2018. Více informací na tel.: 352 358 131.

Schůzka ohledně kultury
Tímto bychom chtěli pozvat všechny, kteří by se chtěli podílet na kulturních a sportovních akcích v našem městě. Schůzka
ohledně kulturních akcí na příští rok se koná 19.11.2018 v 15h. Ve velké zasedací síni MěÚ Nové Sedlo.
Každý návrh se počítá :-)
Jsme velice mile překvapeni, jak rychle se podařilo vedení obce N. Sedla vyrobit a zabudovat přístřešek proti
dešti a nepříznivému počasí. Členové klubu pokaždé, když je deštivé počasí, musí řešit, kam si uschovat
suché věci na oblečení, po celou dobu plavání. Jednoduchým a účelným přístřeškem se tento problém jednoduše vyřešil.
Děkujeme všem aktérům, kteří se o všechno vzorně postarali.
Karlovarský otužilecký klub zimního plavání

22.září se konal další, tentokrát již 6. ročník Svatováclavského posvícení. Součástí bylo: dobré jídlo v podobě domácích koláčů, dobré kávy, klobásek a dalších dobrot,
pivko, vínko, skvělá hudba - tentokrát zavítal do Sedla sám
Elvis, dále Cimbálovka V. Novotného, ZŠ Nové Sedlo spolu
s Markem Trnkou a poslední číslo "tvrďárna" - Pokračující
závada. Počasí bylo objednané, tak nebyl důvod sedět
doma a neužít si vcelku vydařené odpoledne. Další foto a
video na Facebooku Nové Sedlo - lidem.

více fotek na Facebooku
Nové Sedlo lidem

Město Nové Sedlo uspořádalo 27.9.
společně ve spolupráci s Novým
kurzem ťupkování na rámečky.
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