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Informace z radnice
Vážení občané,
rok nám utekl jako voda a před námi je
opět vánoční čas. Dovolte mi malou rekapitulaci roku 2019. Podařila se nám celková rekonstrukce domu č. p. 118
(bývala zelenina) v Karlovarské ulici za
podpory dotace o celkových nákladech
ve výši téměř 6.6 mil. Kč. Velkým úspěchem je dotace z tzv. “ekomiliardy“ pro
výstavbu rodinných domů v Hornické
kolonii, kdy hlavním zhotovitelem je Ministerstvo financí a průmyslu a město
bude financovat „pouze“ veřejné osvětlení a technický dozor stavby. V letošním
roce se nám povedlo dokončit zateplení
a fasádu poslední stěny domu čp. 299
v Masarykova ulici, výměna oken v ulici
Příčná, oprava střechy technické budovy
mateřské školy ve Sklářské ulici, oprava

Nové zábradlí u KD Meteor

Č. p. 299 před dokončením rekonstrukce

Č. p. 118 před dokončením rekonstrukce

střechy na základní škole 1. stupně
v Masarykově ulici, opravy bytového fondu a mnoho dalších oprav a investic ve
prospěch našeho města. Mrzí mě, že
v dnešní době se najde jen několik jedinců z řad našich občanů, kteří dokáží ocenit co druzí udělají, zařídí, že se něco
povede a že jsou spokojeni. Vytratila se
z našeho života slova jako děkuji, je to
fajn, je to dobré, vážíme si toho, co druhý
udělal apod. Místo toho se tu mnohdy
rodí různorodé afekty, které jsou většinou až zbytečné. Zásadní je se dohodnout, dojít ke stejnému cíli a pracovat
společně na tom, aby to tu ve městě fungovalo a žilo se tu všem lépe.

rie našich obyvatel. I nadále se budeme
snažit podporovat všechny ty, kteří se
snaží přistupovat zodpovědným způsobem k životu v našem městě.
Není to pokaždé jednoduché, musíte se
umět rozhodnout, někdy „hned na místě“, někdy po dlouhých jednáních, přijímat názory druhých, kritiku, spolupracovat se svými nejbližšími kolegy i s organizacemi města.
Touto cestou bych Vám chtěla popřát
klidné a radostné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a šťastné vykročení tou
správnou nohou do roku 2020.

Na závěr použiji citát:

I v roce 2019 se potvrdila oprávněnost „Nejšťastnější lidé nejsou ti, kteří toho
cesty, kterou jsme se rozhodli jít. Poděko- nejvíc mají, ale ti, kteří umějí nejvíc poděvání patří i všem těm, kteří svou dobro- kovat.“ (W. J. Oehler)
volnou činností zajišťovali kulturní i sporIng. Věra Baumanová, starostka města
tovní aktivity pro všechny věkové katego-

Úřední hodiny MěÚ Nové Sedlo v období Vánočních svátků
23.12. a 27.12. 2019 Zavřeno
30.12.2019 8:00 - 11:30
12:30 - 17:00

31.12.2019 Zavřeno

Město Nové Sedlo
Krásné a poklidné prožití vánočních
svátků, pevné zdraví, mnoho štěstí,
úspěchů a pohody v novém roce 2020 Vám
jménem Města Nového Sedla
přeje Ing. Věra Baumanová a Milan Pešák
starostka města a místostarosta města
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Oprava mostu u Nového Sedla
Vážení občané, určitě jste v pondělí dne 18.11.2019 zaznamenali zmatky
na silnici vedoucí do Lokte a na D6. Již jsme před měsícem na webových a
fcb. stránkách města informovali občany o budoucí uzavírce. Nyní je potvrzen definitivní termín uzavírky, a to od 18.11.2019 do 7.9.2020, kdy se
jedná o úplnou uzavírku místní komunikace – silnice II/209 v úseku mostu
a nařizuje se Rozhodnutím MěÚ Sokolov, odborem dopravy ze dne
11.11.2019 objížďka objízdnou trasou silnice II/209, III/20911, III/1812,
III/21028, II/210, II/181, a to v obou směrech.
Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury rozhodl, že pošle Karlovarskému kraji 93 miliónů Kč na opravu mostu u Nového
Sedla. Most se nacházel ve velmi špatném stavu a bylo zapotřebí celkové rekonstrukce celého mostu. Jedná se o most, který je
Foto: T. Pittel
důležitou
spojnicí Chodova a okolí na dálnici D6 a navíc druhou příjezdovou cestou k budoucímu areálu BMW. Oprava mostu je
prioritou, neboť v roce 2020 se začne stavět zkušební centrum BMW a druhá příjezdová cesta přes most je nezbytná.
foto: T. Pittel

Opět se strhla debata, která místy nemá ani hlavu ani patu. Přijďte se zeptat na stavební odbor, jestliže máte nějaké dotazy, postřehy apod.. Věřím, že všichni občané pochopí tuto mimořádnou situaci a budou trpěliví a ohleduplní k ostatním řidičům i chodcům.
Ing. Věra Baumanová, starostka města

Informace pro občany – zrušení veřejného telefonního automatu na sídlišti
Z důvodu výrazného poklesu zájmu obyvatel o využívání sítě veřejných telefonních automatů se společnost O2 Czech Republic rozhodla ukončit k 1.1.2020 provoz tohoto automatu v ulici Sadová čp. 496. Demontáž bude probíhat během roku 2020 v několika etapách.

Březovský KRIMIFEST
Měla jsem tu čest se zúčastnit slavnos t níh o z ahá j ení K r im if es t u
v Březové u Sokolova, který začínal
pozoruhodnou výstavou „Sběratelé
kostí“ pořádanou Kriminalistickým
ústavem Policie ČR z nevšední práce
forenzních antropologů a následným
Benefičním koncertem Hudby hradní
stráže se sólisty Tomášem Savkou a
Ivanou Brožovou. Velké poděkování patří i panu starostovi z Březové Miroslavu Boudovi a jeho spolupracovníkům, kteří dokázali festival v takovémto rozsahu zorganizovat.
Tento festival trval 6 dní a byl doslova nabitý pozoruhodným programem. Samotné zahájení již bylo velkolepé, následovala filmová promítání, program Policie ČR – ukázky ze života policistů, vozový park, beseda s Ondřejem Vetchým, který ztvárnil hlavní roli
ve filmu „Příběh kmotra“ a zakončení festivalu Koncertem filmových a pohádkových melodií.
Sešla jsem se tam s bývalými kolegy, zavzpomínala a odnesla si krásné zážitky z koncertu. Těším se za dva roky na další Krimifest.
Ing. Věra Baumanová, starostka města, foto: V. Pittelová

Životní jubilea
Vážení čtenáři, v měsíci prosinci se dožívá významného životního jubilea 13 občanů našeho města,
z nichž 6 dalo souhlas s uveřejněním
v Novosedelských listech:
12.12.
Horváthová Jarmila
15.12.
Levková Eva
20.12.
Benko Ladislav
22.12.
Jirotová Krista
23.12.
Hauerová Anna
24.12.
Tyml Rudolf
Všem jmenovaným, ale i všem ostatním přejeme
jménem Městského úřadu Nové Sedlo a jménem
Sboru pro občanské záležitosti ze srdce vše nejlepší, pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a
energie v osobním životě.
Matrikářka - Bc. Jitka Ježková

Svatby
V měsíci listopadu se v našem městě konaly dva svatební obřady. Jeden obřad byl církevní a jeden civilní. Vzhledem k tomu, že
veškerou evidenci matričních událostí, jako je například svatební
obřad, vede vždy matrika, musí příslušný matriční úřad zpracovat veškerou dokumentaci a připravit podklady i pro církevní
obřady. Před orgánem církve se pak uskuteční samotná svatba.
Církevní svatební obřad se konal v Novém Sedle, v Loučkách
před sborem Českobratrské církve evangelické. Snoubenci –
Lukáš Strnadel a Crismary Ospina Gallego si řekli své ANO dne 02.11.2019.
Civilní svatební obřad se konal v 10.00 hod. 20.11.2019, tedy v den uzávěrky Novosedelských listů, v obřadní síni našeho Městského
Foto: T. Pittel
úřadu. Paní starostka, ing. Věra Baumanová, oddala
v tento den snoubence Jana Horvátha a Romanu
Holubovou.
Všem to moc slušelo, což potvrzují i pořízené fotografie.
Přejeme oběma novomanželským párům hodně
štěstí, porozumění a lásky na společné cestě životem.
Matrikářka
Bc. P.
Jitka
Ježková
Foto:
Janáček
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MŠ a ZŠ Nové Sedlo, Městská knihovna a MP

Zprávičky z naší školičky
Tak už nastal opravdu podzim. I naše školka se ozdobila do podzimního kabátku. S výzdobou nám pomohli i někteří rodiče. Přinesli nám
všelijaké podzimníčky, ježečky, dráčky apod., které vyrobili se svými dětmi. Ve školce jsme také společně
oslavili Halloween a dokončili jsme sérii podzimních
návštěv solné jeskyně.
Předškoláci navštívili chemickou laboratoř a 5.třídu
základní školy, kde je čekal
pěkně připravený program.
Společně si zazpívali, zahráli na nástroje apod. Nakonec dostali vstupenku do
školy – medaili. Podzim
pomalu končí a my se
s dětmi začneme chystat
na advent. Hezký zbytek
podzimu.

MŠ Sklářská

TO JE ZLATÉ POSVÍCENÍ
Při POSVÍCENÍ, po sklizni úrody na poli, se lidé svátečně oblékli, chodili po vsi, radovali se, tančili, zpívali a dobře jedli a pili.
Tuto tradici dodržujeme i v naší školce. Tančili jsme, zpívali a
nechyběla ani výborná pečínka. Pak jsme přivítali svatého
Martina a nyní už jen čekáme, kdy nám ten bílý kůň zalehne
celý dvůr.
Děti a učitelky MŠ Masarykova

Městská policie Nové Sedlo
informuje
Upozorňujeme vš echny majit ele
a chovatele psů, že podle zákona
č.166/1999 Sb. O veterinární péči
a o změně některých souvisejících zákonů
s účinností od 1. ledna 2020 musí být
každý pes označen elektronickým čipem.
Pořizovací cena jednoho čipu závisí na typu čipu. Aplikovat
mikročip zvířeti mohou veterinární lékaři za předpokladu, že
jsou oprávněni konat veterinární léčbu a preventivní činnost.
Dále také musejí být registrování u Komory veterinárních lékařů ČR. Po označení psa mikročipem by měli majitelé psů provést nutnou registraci v Národním registru majitelů zvířat,
www.narodniregistr.cz, případně v jiných registrech např.
www.identifikace.cz, www.cmku.cz, www.backhome.cz. POZOR……..některé registry jsou zpoplatněny. Až
po zaregistrování psa plní mikročip funkci prostředku
k vyhledávání a nalezení vašeho psa v případě zaběhnutí.
V současné době je již Městská policie Nové Sedlo vybavena
čtečkou mikročipů za účelem vyhledání majitele psa.
Takto označeni psi však nemusí být ti, kteří mají čitelné tetování, které bylo provedeno před 3. červencem 2011.
Štěňata je nutné načipovat nejpozději před prvním očkováním
vztekliny, tedy zpravidla do 6 měsíců věku. Dozorovým orgánem je Státní veterinární správa.
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
Městská policie Nové Sedlo
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Od pondělí 14. října do pátku 18. října probíhal na naší škole projekt zaměřený na “evropskou kuchyni”. Žáci 9. ročníku byli rozděleni do 5 skupin a měli za úkol představit jednu evropskou zemi i
její gastronomické a kulinářské speciality. Každý den byl zaměřen
právě na prezentaci jedné země s tím, že k obědu v jídelně byla
zmíněná gastronomická specialita. Letos se jednalo o tyto země:
Maďarsko, Španělsko, Rakousko, Itálie a Finsko. Snaha o dodržení jazykové a stylistické normy, odborné terminologie, originality, kultury projevu a chování bylo přirozenou součástí prezentace,
příslušná skupina žáků 9. ročníku v daný den prezentovala v každé třídě 1. stupně své jazykové dovednosti v anglickém, německém i českém jazyce, ovšem nebylo výjimkou přednesení několika slov i v jazyce příslušné země – např. v maďarštině či v italštině. Poděkování patří nejen žákům 9. ročníku a jejich třídní učitelce, pí. uč. Marcele Procházkové, ale i celému týmu školní jídelny
pod vedením Hany Šimicové. Děkujeme … a těšíme se na příští ročník …
Mgr. DANIELA ŠEVČÍKOVÁ

Den
stromů
Dne 22.10.
proběhl
na
naší
škole
projektový
den Den stromů. Žáci měli
možnost rozhodnout
se
podle svých
zájmů, schopností a znalostí o tom, do jaké pracovní skupiny budou v tento den zařazeni. Každá věkově
smíšená skupina celé dopoledne pracovala v duchu zadaného tématu. Ve všech
dílnách se buď vyrábělo, kreslilo, malovalo, psalo, měřilo, lepilo, ....zkrátka vše
se točilo kolem dřeva, stromů, keřů, plodů, života v lese.....
• Pro žáky 1. stupně bylo vytvořeno 7

dílen s názvy: Život v lese Strom jako
dům Není strom jako strom Výroba herbáře Co nám stromy dávají Anglická dílna
Sady a jejich plody
Pro žáky 2. stupně bylo vytvořeno 6 dílen
s názvy: Tvůrčí psaní Výstavka fotografií
s názvem „Ekosystém les aneb co můžeme vidět při procházce přírodou“ Výroba
ze dřeva - práce ve školní dílně Stromoskop - keltská dílna Kalendář Keramická
dílna
Žákovský parlament (ŽÁPANS) tvořil samostatnou skupinu. Na parlamenťáky
čekal nelehký úkol - vyhodnotit soutěž O
nejlepší ovocný moučník, které se zúčastnilo celkem 33 vynikajících "dezertů,
buchet, muffinů, bábovek, koláčů, .....
Svého úkolu se zhostili zodpovědně a
rozhodli takto:
• 1. stupeň - 26 soutěžících 1. Veronika Šimicová 80 bodů (viz moučník č. 29)
2. Adam Demeter 71 bodů (viz moučník
č. 6) 3. Denis Rubáš 67 bodů (viz mouč-

Vážení občané, čtenáři a
přátelé knihovny,
v měsíci listopadu navštívili
žáci 1. a 2. stupně základní školy knihovnu v rámci informačních
lekcí. Žáci se naučili orientovat v knihovně a v dokumentech
s použitím on-line katalogu tak, aby dokázali co nejrychleji a nejsnadněji dohledávat požadované dokumenty i potřebné informace. Poté si také vyzkoušeli, jak si prodlužovat své výpůjčky
z domova a rezervovat tituly. Nakonec se seznámili s jednotlivými
odděleními knihovny, s knihovním řádem, skladbou knihy, skladbou fondu apod.
Jaké další akce pro Vás připravujeme?
Středa 4.12. od 14 do 17h. – Mikulášské posezení
v knihově. Od 14 do 15:30h připravujeme pro děti tematické vyrábění. Od 15:30 do 16:15h bude následovat pro
velké i malé posluchače koncert žáků Základní umělecké
školy Nové Role, který Vás svými skladbami určitě naladí
na blížící se vánoční čas.
Středa 11.11. od 15 do 16:30h „Šikuláček“ – děti předškolního věku si s rodiči vyrobí papírové sněhuláky.
Pondělí 16.12.
od 9:30 do 11h. Bookstart aneb S knížkou do života –
maminky s dětmi na rodičovské dovolené shlédnou
vánoční pohádku „Krtek a Vánoce“
od 17h podvečer pro seniory „Vánoce mého dětství“ –
máte chuť si spolu s námi zavzpomínat na Vaše dětské Vánoce, povyprávět o Vašich fotografiích, podělit se
o svůj rodinný recept? Pokud je Vaše odpověď ano, těšíme se na Vaši návštěvu. Chystáme pro Vás také čtení
humorné vánoční povídky a malé vánoční pohoštění.

ník č. 33)
2.stupeň - 8 soutěžících 1. Lenka Munclingerová 76 bodů (viz moučník č. 15)
2. Josef Machulka 66 bodů (viz mouč-

ník č. 20) 3. Viktorie Mikovcová 62 bodů (viz moučník č. 31)
Děkujeme tímto za skvělou spolupráci všem rodinným příslušníkům, kteří se
na pečení podíleli.
Mgr. Lenka Žišková

Středa 18.12. od 15 do 17h. - zveme rodiče s dětmi na akci
„Vánoce v knihovně“. Společně si popovídáme o vánočních tradicích, přečteme pohádku, zazpíváme vánoční
koledy a rozsvítíme stromeček. Nebude chybět ani vánoční nadílka.
Upozornění: O vánoční svátcích bude knihovna uzavřena od
27.12. do 31.12. 2019. Děkujeme za pochopení.
Přejeme čtenářům i návštěvníkům příjemné prožití vánočních
svátků, hodně zdraví a pohody v novém roce.
Všechny fotografie z pořádaných akcí můžete shlédnout na Facebooku knihovny (Měk Nové Sedlo), Nové Sedlo lidem.
Vaše knihovnice
Rodiče měli možnost shlédnout ukázkové hodiny kurzů anglického a
německého jazyka pro předškoláky. V lednu 2020 již začínají první
lekce.
Při halloweenském vyrábění děti (někteří i spolu s rodiči) vyrobily
dýňové hodiny.
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Kultura a život v obci
Pořadí
1. Krejčí Aneta
62 kg 7.A
2. Dudek Jakub
52 kg 6.A
3. Stokláska Antonín 47 kg 4.A
4. Wenzel Roman
43 kg 4.A
5. Slavíček Filip
26 kg 5.A
6. Tomášek Jiří
21 kg 1.A
7. Radimerský Marek 20 kg 1.A
8. Horvátová Viktorie 14 kg 5.A
9. Brejšová Viola
12 kg 2.A
Brejšová Nevena 12 kg 2.A
10.Tolar Jan
10 kg 3.A
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Více fotek na Facebooku města - Nové Sedlo lidem

Slavnostní vyhlášení nejlepších
sběračů kaštanů a žaludů
Dne 20.11.2019 se sešli žáci ZŠ Nové Sedlo
1.- 7. třídy v tělocvičně 1. stupně ke slavnostnímu předání cen 15 nejlepším sběračům
lesních plodů. Ceny předali zástupci Spolku
Nový kurz. I přesto, že se letos těchto plodů
moc neurodilo, podařilo se jich nasbírat 330
kg. Oproti minulému roku, kdy se nasbíralo
2.651 kg, je to však nesrovnatelné. Soutěž
proběhla ve spolupráci ZŠ Nové Sedlo a Spolku Nový kurz. Děkujeme všem zúčastněným.
Ing. Petra Strejcová a Mgr. Tomáš Pittel

Vybrané akce v roce 2020 (Plán kulturních akcí bude zveřejněn na www.mestonovesedlo.cz)
14. 2. 2020 Ples města
4. 9. 2020 Truckparáda v Chranišově Více informací na stránkách města
24. 4. 2020 Jazzové JARO
26. 9. 2020 Svatováclavské posvícení
www.mestonovesedlo.cz a
23. 5. 2020 Novosedelská pouť
27.11.2020 Zahájení ADVENTU
Facebooku města - Nové Sedlo lidem
7. - 9. 8.2020 Oslavy 100 let založení TJ
Dále je v plánu: Dětský den, Moravský večer v KD Meteor, Školní akademie….

Spolek NOVÝ KURZ připravuje na leden přednášku „Čarokrásná Srí Lanka“, která se bude
konat v zasedací síni MěÚ Nové Sedlo. Sledujte plakáty a lednové Novosedelské listy.
Na Vaši účast se těší Věra Baumanová.
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Slovo senátora
Svátky, vztahy a rodina
Adventní doba a Štědrý den jsou obdobím, na které se někdo těší a někdo se ho obává.
Pro leckoho z nás jsou Vánoce každoročně poklidným svátečním setkáním rodiny plným
pohody, pro jiné zase zdrojem stresu z „povinného“ setkání s příbuznými, které zrovna
nemusí. A pro některé znamená toto období pocit samoty a opuštěnosti. Jsou to lidé, na
které příbuzní zapomněli, nebo jim odešel nedávno někdo blízký. Vánoce jsou zkrátka
plné emocí, od radosti, lásky a štěstí až po pocity marnosti, závisti, osamělosti a zloby.
Jsou jakýmsi „koncentrátem“ pocitů, které nás provázejí celý rok. Právě v době Vánoc si
je ale uvědomujeme hlouběji a ostřeji.
S mnoha věcmi a okolnostmi nemůžeme udělat nic. Ale mnohé můžeme sami změnit, a
to velmi výrazně, aniž se to třeba může na první pohled zdát. Všechno, co děláme, říkáme a jak jednáme má nesmírný dopad, ať už dobrý, nebo špatný, to je jen na nás. Mějme na paměti, že právě dobré vztahy v rodině, stejně jako ve společnosti jsou tím nejdůležitějším, a měli bychom o ně pečovat. Respekt k druhým a ochota naslouchat jsou tím,
bez čeho se přitom neobejdeme. Nenechme se ovlivnit konfrontační atmosférou ve společnosti, která je někdy uměle vyvolávána a mluvme spolu. Nenechme se rozdělit leckdy
domnělým strachem, který mnozí z nás cítí, nevysmívejme se mu a snažme se ho pochopit. Využijme společné chvíle k tomu, abychom si popovídali o obyčejných věcech, které nás trápí, využijme náš čas k tomu, abychom rozdali trochu lásky, klidu a porozumění. Pokusme se najít v sobě vzájemnou pokoru, velkorysost a odpuštění. Ona láska
k bližnímu, jakkoli může toto křesťanské slovní spojení někomu znít zastarale a vyvanutě, je tím podstatným, co drží rodiny, ale i
celou naši společnost pohromadě. A to je podle mne hlavním poselstvím Vánoc. Nebojme se probudit v sobě to lepší v nás. I
jedno odpoledne věnované osamělému člověku nebo pár korun do sbírky může leccos změnit. A to nejenom v době vánočních
svátků.
Chtěl bych vám popřát krásné a klidné vánoční svátky plné radosti, mnoho štěstí, zdraví a porozumění v novém roce.
Miroslav Balatka, senátor za obvod č. 2 - Sokolov

DLUHOVÁ a PRÁVNÍ PORADNA

PODĚKOVÁNÍ
Blíží se konec roku 2019. Společnost GOPALA o.p.s. by proto ráda poděkovala městu Nové Sedlo – zejména paní starostce Ing. Věře Baumanové a zastupitelstvu města - za důvěru a za finanční i prostorovou podporu při bezplatném poskytování dluhového a právního poradenství osobám ve finanční i sociální tísni na
území města Nové Sedlo.
Za rok 2019 jsme v Novém Sedle díky této podpoře a podpoře Karlovarského kraje pomohli 29 osobám a věnovali jim celkem 750 hodin práce.
Také v roce 2020 můžete využívat bezplatného
Dluhového a právního poradenství (zejména vyhotovení Návrhů na oddlužení, poradenství při exekucích , výživné, …) poskytovaného společností
GOPALA o.p.s. za finanční podpory Karlovarského
kraje a MěÚ Nové Sedlo.

přeje GOPALA o.p.s.

Kde nás najdete? Každou středu v čase 9:00 –
11:30 hod. v prvním poschodí v kanceláři 1.02
(vedle pokladny) MěÚ Nové Sedlo.

Nebo volejte pracovníkům společnosti GOPALA
o.p.s. na telefonní číslo 601 522 771 nebo 724 75 65 65 a domluvte si osobní schůzku.
Po předchozí domluvě a objednání dorazíme k vám domů, nemusíte docházet na úřad.
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Drakiáda 2019
V pátek 25. října 2019 se konala opět tradiční dětská Drakiáda a letos dokonce s větrem.
Dětí se přihlásilo celkem 35 a 3 děti si dokonce i donesly své vyrobené draky. Tato akce není jen pro děti, protože děti se bez rodičovské
pomoci v nejmenším věku neobejdou, a tak jsem rád, že se počet startujících od loňska o trochu zvedl. Loni jsem trochu rodiče kritizoval,
takže je musím letos pro
změnu pochválit za hojnější
zdroj: http://www.ipardubice.cz
účast. Myslím, že jsme se o děti dobře postarali,
takže měly za odměnu i něco dobrého na zub. Nejlepší si opět odnesli pěkné dárky, ale snažili jsme se opět dát všem
stejně, aby to dětem nebylo líto, že jeden má to a druhý zas něco jiného. Letos se i
několik draků dostalo hodně vysoko a děti byly moc šťastné, a to je to, o co nám jde a
proč to vše děláme. Opět musím pochválit pomocníky, pár hráčů ze staré gardy, kteří
se starali o chod celé akce i vyhlašování výsledků. Dále pak chválím holky v bufetu
Renču a Monču. V poslední řadě nesmím zapomenout na sponzory, bez kterých by
tyto akce nešly dělat: Celkovým vítězem byla rodina Mikátů.
Nové Sedlo – grantový systém, TJ BU Nové Sedlo, Milan Pešák, František Horváth,
Jindřich Fischbach, Zdeněk Prečan, Martin Drechsler, Domácí práce Loket, Miroslav
Demeter a MUDr. Miroslav Černý.
Doufám, že jsem na nic a na nikoho nezapomněl a už se těším na další ročník Drakiády 2020.

Poděkování TJ za rok 2019 a
přání do roku 2020
Vážení a milí občané Nového Sedla a hlavně věrní fanoušci TJ Baník Union Nové Sedlo. Končí nám další rok jak z pohledu běžného života, tak i toho sportovního. Proto bych
Vám všem chtěl co nejsrdečněji, za sebe a
za celý náš klub, moc a moc poděkovat za
vše, co jste v roce 2019 pro naši organizaci
vykonali. Ať to jsou zástupci města Nové
Sedlo, radní či zastupitelé, nebo věrní sponzoři. Bez Vaší pomoci by naše TJ nemohla
fungovat a nemohli bychom naše město tak
dobře reprezentovat. Město Nové Sedlo je
bezesporu největším partnerem TJ. Bez
jeho pomoci bychom nemohli v takovém
rozsahu provozovat naši činnost a být hodně vidět v celém Karlovarském kraji. Bez

sponzorských darů od našich partnerů
sponzorů, kteří nás i v této ekonomické a
složité době nadále podporují, by to také
nešlo. Proto Vám všem patří velké a srdečné poděkování. Našim fanouškům děkuji za
každou chvilku, co klub podporují a povzbuzují, ať už je to pro ty nejmenší sportovce
nebo pro dospělé. Obyvatelům města také
děkuji, že o nás mluví, ví o práci TJ a hodnotí naši činnost chválou i kritikou, což nás
v každém případě posouvá dál…
Kolegům trenérům chci poděkovat, že opět
obětovali svůj volný čas a dokázali z našich
svěřenců vymáčknout maximální výkony.
Vaše práce je nenahraditelná, málo chválená, nedoceněná a nedá se ničím nahradit.
Kolegům ve vedení TJ děkuji, že odvedli,
co bylo v jejich silách a TJ díky tomu fungovala a funguje na výbornou. Správcům hřiš-

předseda TJ Stanislav Suchý

tě a areálu děkuji, že nebyl důvod, kdybych je musel pobízet do práce, že
vše dělají zodpovědně,
svědomitě a že se vzorně
starají o celý sportovní
areál, který nám v celém kraji všichni závidí.
Členům TJ děkuji, že trénovali, hráli a brigádničili vždy, jak nejvíc mohli. Pevně věřím,
že další rok bude ještě lepší než ten letošní
a roky minulé a hlavně chci, aby se nám
všem vyhýbaly jakékoliv zdravotní problémy.
Ještě jednou všem moc a moc děkuji.
Na závěr mi dovolte, abych všem obyvatelům Nového Sedla popřál klidné, šťastné
a veselé prožití Vánoc a v roce 2020 Vám
všem přeji pevné zdraví, štěstí, lásku a pohodu v osobním životě.
předseda TJ pan Stanislav Suchý

Otužilecké plavání aneb Mistrovství světa v zimním
plavání na 50 a 100 metrů
I letos bychom v Novém Sedle na Anně zase uspořádali veřejné
plavání pro přihlížející.
Sejdeme se dne 10. prosince
od 16:00 hod.
hodin na parkovišti u velké Anny.

INZERCE

Abychom se měli kde ohřát, opět budou zapálené dva koše s živým ohněm.
Mějte se pěkně a klidně si to s
námi můžete taky v klidu vyzkoušet,
chodíme každý týden. Naše družstvo
čítá 37 plavců a z toho 11 děvčat.
Dokonce nás 23. listopadu 2019 čeká plavání s profesionály na Boleváku v Plzni.
Lachtani a Ledoborci

Karlovarský otužilecký spolek
www.otuzilcikv.cz
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Sport
TJ BU Nové Sedlo

Zhodnocení TJ za rok 2019
Vážení a milí občané Nového Sedla a hlavně věrní fanoušci TJ Baník Union Nové Sedlo. Končí nám další rok jak z pohledu běžného života, tak i toho sportovního. Tímto
bych Vám všem chtěl trochu popsat, jak
nám sportovní rok 2019 dopadl a proběhl...
Nejprve zhodnotíme uplynulou sezónu
2018/2019 - A muži loňskou sezónu zakončili jako vůbec nejlepší v krajské soutěži. Obsadili druhé místo. Ve 26 utkáních
jich 16 vyhráli, 3 utkání vyhráli na pokutové
kopy a 7 utkání prohráli. Vstřelili 64 branek
(nejlepší střelci Bedřich Rychna mladší 18
branek a Josef Vican 16 branek) a 48 branek inkasovali. Získali tedy 54 bodů, sice
velká ztráta na první mužstvo, ale i velký
náskok na třetí mužstvo. V krajském poháru prohráli až ve finále a nešťastně s FK
Hvězdou Cheb 2 : 3, přesto se zúčastnili i
předkola celostátního poháru Mol Cup a
doma prohráli s divizní FK Baník SOUŠ 0 :
5. Výkon podali dobrý a utkání se rozhodlo
až v posledních 10 minutách. Super práce
hoši a pochvala pro oba trenéry Milana
Kubelku a Petra Zindla.
DOROST - se scházel hrozně. Netrénovalo
se a na utkání jsme vždy trnuli, zda se sejdeme, ale výsledky byly kupodivu perfektní
- celkově 4.místo, v 18 utkáních jich 10
vyhráli, 1 utkání vyhráli po pokutových kopech a 7 utkání prohráli. Nastříleli 72 branek (nejlepší střelec Dušan Sliško 24 branek a David Dudi 13 branek) a 61 branek
jsme inkasovali. Po sezóně se mužstvo
rozpadlo a 8 hráčů jsme zapůjčili do sousedního Baníku Královské Poříčí. Trenéři
Suchý a Varga přešli do jiných kategorii.
MLADŠÍ ŽÁCI – u této kategorie musím
hlavně pochválit nejen všechny hráče a
trenéra, ale především rodiče, protože to
byl průlomový ročník a děti byly o mnoho
mladší než soupeři, takže jsme věděli, že
budou prohrávat, a proto jsme je museli
neustále hecovat a chválit tak, abychom
jim fotbal neznechutili. Ano, skončili jsme
na posledním místě a v 24 utkáních jsme
jen 1 utkání vyhráli a 23 jsme jich prohráli.
Branek jsme vstřelili 24 (nejlepší střelci 4
branky Marek Pavlíček a Roman Maixner) a
361 branek jsme inkasovali. Čísla jsou to

hrozivá, ale věřte mi, že dětem tato lekce
taky dala hodně pozitivního. U mužstva po
sezóně skončil trenér Roman Maixner a tak
mu moc děkuji i touto cestou za práci, kterou pro děti a TJ obětoval a věnoval mu
svůj volný čas.
STARŠÍ PŘÍPRAVKA - skončila na krásném
4.místě, ve 26 utkáních jich 14 vyhráli, 2
utkání vyhráli po pokutových kopech, 1
utkání na pokutové kopy prohráli a 9 utkání
prohráli. Vstřelili 167 branek (nejlepším
střelcem byl Denis Rubáš 51 branek a Tadeáš Tylka 21 branek) a sami inkasovali
165 branek.
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA – tady to byl taky
bonbónek, děti podzim 2018 odehráli pohromadě poprvé a nějaký čas nám trvalo,
než jsme se rozkoukali, ale jaro už bylo
úplně o něčem jiném a děti prokázaly, že
jsme udělali dobře, že jsme je v jejich práci
podporovali. Skončili na 11. místě a v 26
utkáních jsme jich 6 vyhráli, 3 utkání jsme
prohráli po pokutových kopech a 17 jsme
jich prohráli. Vstřelili jsme 136 branek
(nejlepším střelcem byl Ondřej Oreško s 27
brankami a Michal Nosál s 21 brankami),
sami jsme inkasovali 211 branek.
ELEVOVÉ – tato kategorie se nehodnotí a
hrají se jen přípravná utkání. Trénuje se 2
krát týdně a tréninky se zaměřují ne na
fotbal, ale na sport jako takový.
Druhé pololetí 2019 a start do nové sezóny
2019/2020:
A muži - po podzimní části jsou na pěkném
4. místě s minimálním odstupem na druhé
či první místo. Ve 13 utkáních jich 9 vyhráli
a jen 4x okusili hořkost porážky. Nastříleli
39 branek (nejlepší střelec 9 branek Petr
Macák) a jen 19 branek inkasovali.
MLADŠÍ ŽÁCI – obsadili 7. místo, ve 12
utkáních 3 vyhráli, 2 utkání vyhráli na pokutové kopy, dále jsme prohráli 1 utkání na
pokutové kopy a 6 utkání jsme prohráli. V
utkáních jsme nastříleli 38 branek a 88
branek jsme inkasovali.
STARŠÍ PŘÍPRAVKA – má letos těžké, ale
já věřím, že se to na jaře zlepší. Skončili
jsme na předposledním místě – 7. místo - v
10 utkáních jsme jen 2 utkání vyhráli a 8
jsme jich prohráli. Vstřelili jsme 53 branek
a 113 branek jsme inkasovali.
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA – největší mládežnické
překvapení. Před sezónou jsme se hodně
obávali, ale díky příchodu 2 hráčů ze sousedního FK Loket jsme hráli opravdu velmi
dobře. Z 10 mužstev jsme skončili na 3.
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místě jen 4 body za nejlepším. V 9 utkáních jsme 6 vyhráli (byly to utkání všechny
za sebou, takže série 6 výher
v řadě), 1 utkání jsme vyhráli
na pokutové kopy a jen 2 utkání jsme prohráli (obě utkání byly hned první dvě kola,
než se děti sehrály). Vstřelili jsme 91 branek a 45 jsme jich inkasovali.
ELEVOVÉ (fotbalová školička) - opět nově
tvořící se kategorie, sami jsme nevěděli,
zda se vůbec někdo přihlásí a sami jsme
byli moc mile překvapení, když k náboru
dorazilo 14 dětí. Děti trénují 2x týdně a
hrají jen přípravná utkání. Tady se zaměřujeme na hry a zabavení dětí tak, aby hlavně
trávili trochu času na čerstvém vzduchu
v kolektivu svých kamarádů…
Tak máme nějaké čísla za sebou a přejdeme na trochu jiné věci. Trochu budu chválit
a děkovat. Nejprve poděkuji za super odvedenou práci po celý rok správcům sportovního areálu Josefu Wernerovi, Milanu Kubelkovi a Jarmile Suché. Dále pak holkám v
bufetu Renatce, Monice a Jarmile. Všem
členům VV TJ za dobrovolnou a skvělou
práci, kterou pro TJ udělali a odvedli. Všem
současným trenérům - Petr Zindl, Milan
Kubelka, Jan Komárek, Pavel Piták, Daniel
Varga, Stanislav Suchý, Michal Nosál, Robert Fáber a Ondřej Uher moc děkuji, protože je to nevděčná práce a spousta obětovaného času dětem z našeho města. Rekreačním sportům, jejich členům a vedoucím
za to, že dělali vše pro blaho TJ a když byla
potřeba pomoc, vždy vyšli vstříc – aerobik
(bohužel od 1.7.2019 zrušeno), volejbal,
nohejbal, hokej a „stará garda“. Dále všem
rodičům a fanouškům, kteří všechny oddíly
po celý rok podporovali, doprovázeli na
utkání a ve slušnosti nám fandili. Dále paní
starostce, všem radním a všem zastupitelům, Městu Nové Sedlo a pracovníkům
městského úřadu za podporu a odvedenou
práci pro TJ. Nesmím zapomenout ani na
sponzory, bez kterých by TJ nemohlo fungovat v takovém rozsahu, jak funguje. Moc
Vám všem děkuji za práci, finanční dary,
věcné dary a prostě za vše…
Doufám, že i nadále budeme všichni držet
při sobě a budeme si pomáhat i v následujícím roce. Tato spolupráce je velmi důležitá a potřebná, protože bez podpory by se
tato práce nemohla dělat tak, jak se dělá.
Děkuji - předseda TJ Baník Union Nové
Sedlo pan Stanislav Suchý
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