Novosedelské listy

říjen 2017

strana 1

www.mestonovesedlo.cz

září 2018

Nové Sedlo lidem
Poplatek ze psů…………..str.3

Kultura a život v obci…..str.5

Volby 2018……………….str.7

Sport……………………....str.10

Informace z radnice
Vážení občané,
dnešní číslo Novosedelských listů je trochu jiné, a to pouze v tom, že volební období 2014 - 2018 uteklo jako voda a v tomto čísle se
Vám představují zástupci volebních stran, kteří se ucházejí o post zastupitele města v následujícím období 2018 - 2022. Pro všechny
občany města, kteří půjdou k volbám, je to nelehký úkol „prodrat“ se všemi jmény a vybrat volební stranu, případně jednotlivce, kteří by
měli stát v čele města v dalších letech.
Přeji Vám při volbě šťastnou ruku a klid v duši.

Sociální politika města pro
potřeby našich občanů
Vážení, všichni víme, že základním pilířem
a naší povinností všech zastupitelů je dle §
35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, pečovat a vytvářet podmínky pro rozvoj sociální péče a uspokojování potřeb svých občanů v oblasti potřeby bydlení, ochrany a kultury zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.
Co se týká sociální politiky města, mohu
říci, že mám v této oblasti zkušenosti, neboť jsem se věnovala a doposud se věnuji
sociální práci, komunitnímu plánování sociálních služeb a spolupráci s poskytovateli
těchto sociálních služeb. V současné době
se o naše občany stará Pečovatelská služba v Chodově, ale k 31.12.2018 tato spolupráce končí.

Ing. Věra Baumanová, starostka města

s Krajským úřadem Karlovarského kraje,
konkrétně s p. náměstkem pro sociální
věci, s vedoucí odboru sociálních věcí jak
na KÚ KK, tak na MěÚ v Chodově a ostatními odborníky v této problematice. Služba
pro naše občany bude zařazena do krajské
sítě poskytovatelů těchto služeb. To je první krok, který se podařil. Ale teď najít někoho, kdo by v našem městě tyto služby zajistil. Personálně i finančně městský úřad tuto
službu nemůže vykonávat. Začala jsem
hledat, dojednávat i prosit. Poslední jednání jsem měla 16. 8. 2018 s jednou organizací, kde je veliký příslib tuto službu vykonávat pro naše občany, kteří tuto službu
potřebují. Ještě musíme doladit návrh
smlouvy o zprostředkování této služby,
rozpočet na každý rok, koupi vozidla pro
pečovatelky, které budou zajišťovat klienty
v katastrálním území Nového Sedla. Ještě
nás čeká hodně práce, ale vše spěje ke
zdárnému konci, aby tato služba byla připravena k 1. 1. 2019.

Od dubna 2018 jsem vstoupila v jednání Rovněž tak myslím na občany na sídlišti,

V ý z na mná
sc hůz ka
s hejtmankou kraje
Dne 25. 7. 2018 jsem měla významnou schůzku s paní hejtmankou Mgr.
Vildumetzovou ohledně rozdělení
„ekomiliard“ v rámci Karlovarského
kraje Ministerstvem financí v rámci
resocializace a revitalizace území po
dolové činnosti.
Jedná se o „Přípravu území pro výstavbu rodinných domů v lokalitě
Hornická kolonie“, která se nachází u
hrany lomu Družba a je v současné
době dle územního plánu vedena
jako dlouhodobé rezervní území za-

hrad a lesů s podmíněnou výstavbou
rodinných domů venkovského typu a
část území je dle ÚP vedena jako
obytná zóna – bydlení venkovského
typu. Zástavbou lokality by došlo
k revitalizaci území a vznikly by stavební pozemky pro naše občany.
Předpokládaná cena je cca 23 mil.
Kč. Paní hejtmanka přislíbila intervenci u paní ministryně financí a
bude mě následně informovat. Děkuji za vstřícnost při jednání a ochotu
naslouchat problémům měst a obcí
v našem regionu.
Ing. Věra Baumanová, starostka
města

kde sama bydlím a cílem mé volební strany
NOVÝ KURZ bylo v tomto volebním období
docílit buď zahájení stavby Domova pro
seniory nebo koupit panelový dům ve
Sklářské ulici se 44 bytovými jednotkami
manželů Vrzalových z Ústí nad Labem. Bohužel přednost musela dostat akce“ Rekonstrukce horkovodu na sídlišti“
v hodnotě cca 12 mil. Kč, která se musí
financovat z rozpočtu města. S manželi
Vrzalovými jsem průběžně hovořila v roce
2016 i 2017 o koupi tohoto domu, ale
jejich představa ceny za dům nekorespondovala s mojí. Jsme domluveni na společném jednání koncem roku 2018 nebo začátkem roku 2019.
Koupě panelového domu ve Sklářské ulici
čp. 489-492 je cílem naší strany NOVÝ
KURZ i v následujícím volebním období a
s tímto jdeme i do voleb. Koupě tohoto
domu je naší prioritou!
Ing. Věra Baumanová, starostka města a
zároveň lídr volební strany NOVÝ KURZ

Poděkování
Ráda bych touto cestou poděkovala za letitou spolupráci a přístup k Městu Nové Sedlo panu Ing. Františku Štěpánkovi, předsedovi dozorčí rady, SUAS právní
nástupce, a. s, Sokolov, paní hejtmance Karlovarského kraje Mgr. Janě Vildumetzové , panu Janu Pickovi,
starostovi města Sokolov, panu Patriku Pizingerovi,
starostovi města Chodov a panu Rudolfu Pocklanovi,
řediteli CHOTESu Chodov. U nás v Novém Sedle nemůžu zapomenout na pana Dušana Matouška, jednatele Teplárenské NS,s.r.o. Nové Sedlo.Vážím si jich jak
pro pracovní, tak pro morální kvality. Děkuji Vám
všem.
Ing. Věra Baumanová, starostka
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Vážení občané,
Město Nové Sedlo sděluje, že obdrželo v letošním roce k 31. 7. proplacené dotace
z evropských fondů na tyto akce:

„Pořízení traktorového nosiče a kontejnerů pro město Nové Sedlo“ registrační č. CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003480 (byl pořízen traktorový
nosič, 3 velkoobjemové kontejnery a další vybavení) - dotace byla proplacena ve výši 744.839,70 Kč.

„Chodník a veřejné osvětlení podél silnice II/209 z Chranišova do Chodova“
registrační č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0004475 (byl proveden chodník, rekonstrukce dešťové kanalizace a nové veřejné osvětlení) - dotace
byla proplacena ve výši 2.471.296,59 Kč.

„Zateplení zdravotního střediska č. p. 524 Nové Sedlo“ registrační číslo CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0002866 - I. etapa
(byla zateplena střecha a injektáž budovy) - dotace byla proplacena ve výši 238.773,60 Kč.
Proplacení dotace na výše uvedené projekty podléhá velmi přísné kontrole, jako je např. výběrové řízení na dodavatele či zhotovitele, kontrola smluvních ujednání, kontrola všech účetních dokladů a dalších dokumentů. Při těchto kontrolách nebyly shledány žádné závady a dotace byla proplacena v předem schválené výši a v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace.
Dále město obdrželo dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje na:

Vybavení ordinace praktických lékařů informačními technologiemi v souvislosti s eReceptem – město obdrželo na nákup
2 počítačů a 1 monitoru 35.000,--Kč

Likvidace invazních druhů rostlin – město obdrželo 7.331,--Kč
Dále má město požádáno o dotaci ve výši 160.000,- Kč z rozpočtu Karlovarského kraje na akci: „Stavební úpravy místní komunikace před budovou MěÚ Nové Sedlo“. Realizace akce by měla být zahájena 1. 10. 2018.
Šárka Pojarová

Malé ohlédnutí po čtyřech letech práce (pokračování)
Vážení občané,
dovolte mi v tomto čísle Novosedelských
listů zrekapitulovat čtyřletou práci ve vedení
města včetně všech akcí, které se ve prospěch města povedly a které čekají na svojí
realizaci.
Když jsem nastupovala do funkce starostky
města, měla jsem za sebou již téměř 30 let
práce ve státní správě a zkušenosti, které
jsem mohla uplatnit ve své funkci. Vedení
města, tj. starosta a tajemník úřadu by nemohli fungovat bez všech těch úředníků a
zaměstnanců celého úřadu. Je to jejich
zásluha, že město se neustále posouvá
vpřed, vytvářejí se hodnoty pro žití všech
obyvatel našeho města a dovolím si přirovnat k paralele, že starosta je ten velitel posádky lodi, které velí, rozhoduje a manévruje nekonečným prostorem zákonů, vyhlášek, nařízení, přání a stížností občanů, rozpočtem města, dotacemi jak státu, tak evropských fondů, a hledá nejlepší řešení jak
ochránit finance města a ještě k tomu rozvíjet samotné město ku prospěchu všech
obyvatel.
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.
Pokračovala bych rokem 2017.
Významnou stavbou roku 2017 byl
„Chodník a veřejné osvětlení podél silnice
II/209 z Chranišova do Chodova“. Stavbu
provedla firma VHS s.r.o. Teplice ve výši
5.020 233,-Kč včetně DPH,
-dále I. etapa „Zateplení zdravotního střediska“, kdy byla provedena injektáž budovy
z důvodu vlhkosti budovy. Celkové náklady
činí 3.369 798,-Kč včetně DPH,

-oprava a údržba místní komunikace na
Jalovém Dvoře v celkové hodnotě 3.010
122,-Kč včetně DPH, kdy město obdrželo
dotaci ve výši 1.000 000,-Kč,
-chodník v Masarykově ulici před Základní
školou I. stupně Nové Sedlo,
-projektová dokumentace a inženýrská činnost na akci „KODUS“ – Komunitní dům pro
seniory,
-projektová dokumentace a inženýrská činnost „Rekonstrukce horkovodu na sídlišti“,
a mnoho dalších drobnějších akcí
z rozpočtu města.
Významné akce v roce 2018:
-II. etapa „Zateplení zdravotního střediska“,
kdy bylo provedeno zateplení budovy, půdy,
výměna oken a oprava schodiště,
-10. 5. 2018 bylo předáno staveniště pro
významnou akci potřebnou pro město, a to
„Rekonstrukce horkovodu na sídlišti“ ve
výši cca 12,5 mil. Kč z finančních prostředků města. Stavbou byl zrekonstruován
sekundární topný kanál na sídlišti a výměníková stanice,
- projektová dokumentace a inženýrská
činnost na bytovém domě čp. 118 Loučky,
obdržení dotací ve výši 42% z celkových
uznatelných nákladů a následně vyhlášeno
výběrové řízení na zhotovitele stavby. Realizace stavby bude provedena v roce 2019,
-vybudování chodníku na Jalovém Dvoře
firmou VHS s.r.o. Teplice ve výši 1.006 576,
-Kč včetně DPH.
-„Sanace starého důlního díla – jámy Vinzenzi“ před budovou Základní školy II. stupně Nové Sedlo, kterou provádí firma GISGeoindustry s.r.o. Plzeň a hradí Ministerstvo
životního prostředí ČR,
- město obdrželo dotaci ve výši 95 %
z celkových způsobilých výdajů na
„Kvalitnější vzdělávání v klíčových kompetencích“, kdy budou vybudovány školní díl-

ny, učebna fyziky a chemie v celkové výši
4.330 000,-Kč včetně DPH,
-projektová dokumentace a inženýrská činnost na chodník v Loketské ulici a Nové
Hornické kolonii,
-další významnou stavbou, která bude realizována v roce 2019 je „Protipovodňová
opatření Chranišov“, kdy na stavbu je vydáno již pravomocné územní rozhodnutí a
hrubé náklady na stavbu činí 6.200 000,Kč bez DPH. Žádost podává na základě
dohody Povodí Ohře,
a mnoho dalších jiných staveb a akcí.
Jenom na opravy bytového fondu se vynakládají velké finanční prostředky, cca 3.000
000,-Kč ročně. Jedná se o opravy v bytech,
nové elektroinstalace, odvodnění bytových
domů, zateplení fasád i opravy střech a
okapů a mnoho dalších drobnějších oprav.
Jako například domy Sklářská 511 – odvodnění celého domu a zateplení střechy, dům
Masarykova 299 – sanace vlhkého zdiva,
odvodnění celého domu, zateplení zadní
stěny domu, dům Masarykova 471-472 –
zateplení a nová fasáda domu, Masarykova
473-474 – odvodnění domu a další.
Sami vidíte milí občané, že investičních
akcí, oprav, staveb, komunikací i chodníků
se udělalo mnoho. A to nemluvím o našich
technických službách a klientech veřejně
prospěšných prací, kteří odvádějí veliký kus
práce, a ta je za nimi také vidět. Město je
uklizené, čisté a rozkvetlé. To si musí uvědomit všichni naši občané, že se vedení
města o město stará společnými silami, jak
se zaměstnanci, tak s úředníky, a jde nám
především o lidi. Snažíme se a vítáme každý námět, připomínku či návrh, aby se nám
všem v Novém Sedle dobře žilo, bydlelo a
vyrůstali zde naše děti, pokračovatelé našeho rodu.
Ing. Věra Baumanová, starostka města
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Poplatky ze psů
Místní poplatek ze psů se vybírá podle Obecně závazné vyhlášky města Nové Sedlo č.2/2017, vydané Zastupitelstvem města
Nové Sedlo dne 13. 12. 2017.
sazba poplatku za psa za prvního psa

za každého dalšího
psa

sazba poplatku za psa

za prvního psa

za každého dalšího
psa

drženého v rodinném
domě na území města

500

1000

drženého v rodinném
domě na území města

300

450

drženého v obytném
domě se dvěma a více
byty

1500

2000

drženého v obytném
domě se dvěma a více
byty

1500

2000

poživatel invalidního,
starobního, vdovského
nebo
vdoveckého důchodu,
který je jeho jediným
zdrojem příjmů, anebo
poživatel sirotčího důchodu

200

300

poživatel invalidního,
starobního, vdovského
nebo
vdoveckého důchodu,
který je jeho jediným
zdrojem příjmů, anebo
poživatel sirotčího důchodu

200

300

drženého na zahrádce

500

1000

drženého na zahrádce

500

1000

Sazba poplatku za kalendářní rok 2017
Celé znění na webu města - www.mestonovesedlo.cz v
aktualitách

Foto: L. Žišková

Město Nové Sedlo připravuje novou Obecně závaznou vyhlášku
č.2/2018, o místních poplatcích, kterou bude Zastupitelstvo města
Nové Sedlo schvalovat dne 19. 9. 2018.
Návrh sazby poplatků.

ZÁMĚR PRODEJE NEMOVITOSTI
Město Nové Sedlo oznamuje v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb. o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
záměr prodeje pozemku k výstavbě rodinného domu č. II. - tj. pozemek p. č. 133, část
pozemku p. číslo 132, část p. p. č. 137/12, část p. p. č. 131, část p. p. č. 138/1 a část
p. p. č. 134 vše v k. ú. Loučky u Lokte, obec Nové Sedlo o celkové rozloze cca 1086 m2,
který je zapsán na listu vlastnictví č.1 u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov. Pozemek se nachází v ul. Sedmidomky.
záměr prodeje pozemku k výstavbě rodinného domu č. I. - tj. pozemek p. číslo 130, a
část pozemku p. č. 138/1, 131 v k. ú. Loučky u Lokte, obec Nové Sedlo o celkové rozloze cca 1058 m2, který je zapsán na listu vlastnictví č.1 u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov. Pozemek se nachází v ul. Sedmidomky.

Mapy.cz

Pro více informací či koupi uvedených částí pozemků se mohou k tomuto záměru informovat, vyjádřit a podat své nabídky u Městského úřadu Nové Sedlo, Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo, odbor územního plánování,
investic a životního prostředí, Marcela Sienková, tel. 352 358 102, e-mail: prostredi@mestonovesedlo.cz

Svatební obřady
Milí čtenáři, jak bylo avizováno v minulém vydání našeho
měsíčníku, konal se jeden
svatební obřad po uzávěrce
Novosedelských listů, proto
přinášíme informaci o jeho
konání až nyní. Svatba se
konala dne 28. 07. 2018 a
snoubenci si jako místo
konání vybrali atrium našeho úřadu. Jedním z důvodů bylo také to, že na svatbu mělo dorazit asi sto hostů a do obřadní síně by se všichni nevešli. Ve 12.00

hod. si zde své ANO řekli Monika Farkašová a Stanislav Fiľo.
Další svatba se konala dne 18.08.2018 ve 13.00 hod. Měli jsme
tu čest oddat snoubence, kteří k nám dorazili až z okresu Prahavýchod. I v tomto případě si snoubenci – Lukáš Zeman a Alena
Habajová – vybrali pro svůj slavnostní den atrium našeho úřadu.
Obě nevěsty byly překrásné a celkově snad mohu říci, že se svatby vydařily. Paní starostka, Ing. Věra Baumanová, svým oduševnělým projevem dojala leckterého svatebního hosta a Tomáš Pittel
se jako obvykle postaral o skvělý hudební doprovod. Největší odměnou pro nás pak byla slova díků, kterých se nám dostalo od
svatebčanů i samotných snoubenců.
Vážení snoubenci, přejeme Vám touto cestou hodně lásky, štěstí
a spokojenosti na společné cestě životem.
Matrikářka Bc. Jitka Ježková

Životní jubilea
Vážení občané, v měsíci září se dožívají významného životního jubilea tito občané našeho města:
01. 09.
Sedláková Svatava
15. 09.
Urban Vladimír
26. 09.
Neudert Rudolf
04. 09.
Horvátová Božena
25. 09.
Váňová Margita
10. 09.
Macháček Pavel
Vážení jubilanti, jménem Městského úřadu Nové Sedlo a jménem Sboru pro občanské zále11. 09.
Dudy Milan
žitosti Vám ze srdce přejeme pevné zdraví a hodně štěstí a spokojenosti v osobním životě.
12. 09.
Dvořák František
Matrikářka Bc. Jitka Ježková
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Městská knihovna Nové Sedlo a Městská policie Nové Sedlo
Vážení čtenáři
knihovny,

a

přátelé

rádi bychom Vás informovali o tom, co se
v knihovně událo v době prázdnin a zároveň Vás seznámili s plánovanými akcemi
v měsíci záři a začátkem října.
Od 9. 7. do 27. 7. proběhla v knihovně revize knihovního fondu. Stihli jsme ji v termínu
díky vstřícnému kroku vedení města, které
svolilo nabízenou pomoc Kláry Kiprové a
Veroniky Krauztbergerové. Kolegyně si musely přeorganizovat svou každodenní náplň
práce, aby nám mohly maximálně vypomoct. Náš velký dík patří též studentovi
Mírovi Šandorovi, který se ochotně také
zapojil do revize. Uvědomujeme si, že tím
obětoval část svých prázdnin knihovně.
Jsme rádi, že jeho píli ocenila i starostka
města a zajistila pro něj finanční odměnu.
V měsíci červenci se však stala smutná
událost. S politováním Vám musíme oznámit, že nás koncem měsíce července opustila po těžké nemoci naše spolupracovnice
Martina Rišková. Všichni víte, že v knihovně
působila jako vedoucí a zároveň knihovnice
dětského oddělení. Všem dětem, dospělým
i kolegům přirostla k srdci svým optimismem, lidským přístupem, pracovním elánem, literárním přehledem a chutí vytvářet
akce zajímavé pro všechny generace. Nyní
naší snahou bude, nadále pokračovat v již
započaté činnosti. Budeme rádi, když nám
zachováte i nadále přízeň a velmi oceníme

Vaše případné podněty a připomínky pro
zkvalitnění naší činnosti.

snaží také nabídnout atraktivní využití volV měsíci srpnu jsme očekávali, že ještě ného času nejen novým čtenářům, ale pevětšina našich čtenářů tráví dovolenou čovat hlavně o čtenáře stávající. Téma bunebo prázdniny u vody či moře, a proto de regionální historie.
jsme jejich výpůjčky prodlužovali do září.
Program na týden knihoven:
Zdroj: www.divadlopalace.cz
Nyní bychom Vás rádi seznámili zdroj: http://www.ipardubice.cz
během týdne vyhlašujeme amnestii na upos plánovanými akcemi:
mínky - bude odpuštěná upomínka, ale jen
v případě, že budou vráceny půjčené knihy,
Září:
ke kterým se upomínka váže. V průběhu
středa 12. 9. od 10 do 11h – setkání ma- tohoto týdne budeme přihlašovat nové čteminek na mateřské dovolené. Tato akce náře za poloviční registraci na rok
probíhala i před prázdninami a rádi bychom
v ní pokračovali. Tímto zveme maminky, Dospělí: stálá registrace 80,- Kč poloviční
které chtějí své ratolesti pomalu zapojovat 40,- Kč
do kontaktu s jinými dětmi a zároveň rozvíDůchodci, studenti a děti: stálá registrace
jet jejich motoriku vyráběním něco nená30,- Kč poloviční 15,- Kč
ročného.
pondělí 1. 10. od 14 do 16:30 herní odpostředa 19. 9. od 15 do 16:30h - turnaj
ledne – zahrajeme si vědomostní pexeso
Foto: T. Pittel
v deskové hře „Člověče nezlob se“. OdpoHistorie, a pokud bude zájem, tak bychom
ledne bude věnované registrovaným dětsi pustili i do Pořekadel.
ským čtenářům, kteří mohou do hry zapojit
i rodiče, prarodiče… Nebylo by na škodu, pondělí až pátek 1.10. - 5. 10. – prodej
kdyby si někteří vzali pro jistotu i vlastní knih o historii našeho regionu a zároveň i
hru, aby se hrálo v co největším počtu výstava titulů, které máme na toto téma
v nejkratší době.
v naše fondu a budou k zapůjčení.
Začátek října:

středa 3. 10. od 15 do 16:30 – seznámení
s webovým katalogem naší knihovny. Zá1—10.10. se naše knihovna opět zapojuje
jemci mají možnost se naučit rezervovat
do celostátní akce Týden knihoven, kterou
knihy z domova, prodlužovat výpůjčky a
pořádá Svaz knihovníků a informačních
shlédnout knižní novinky.
pracovníků ČR (22. ročník). Tento projekt je
na podporu knih a čtenářství. Knihovny se
Vaši knihovníci

Městská policie Nové Sedlo informuje:
Kamery monitorují prostor ulice Příčná, část ulice Sadová se od začátku roku opakovaně osvědčily
v podobě zjištění porušení Obecně závazné vyhlášky města Nové Sedlo - odkládání nadměrného odpadu
(koberce, části nábytku atd.) ke kontejnerům pro komunální odpad. Dotčené prostory jsou neustále monitorovány. Ze strany Městské policie Nové Sedlo bylo řešeno celkem sedm případů tohoto druhu a to uložením příkazu na místě. Nadměrný odpad je možno zcela bezproblémově umístit ve sběrném dvoře města
nebo v určitých případech po uhrazení poplatku v pokladně města je možno využít technické služby města
pro odvoz nadměrného odpadu. Svévolné odkládání nadměrného odpadu ke kontejnerům komunálního
odpadu je nepřípustné.
Z častějších podnětů obyvatel města ohledně porušování nejvyšší dovolené rychlosti v obci, byl vznesen vedením města
cestou Městské policie Nové Sedlo dotaz s požadavkem na zvýšení preventivní činnosti PČR DI Sokolov. Ze strany PČR DI Sokolov bylo potvrzeno, že jednotlivé hlídky pravidelně provádějí skryté měření rychlosti za pomoci civilního služebního vozidla, kdy
v této činnosti se bude i nadále pokračovat.
Jako už opakovaně v době konání letních prázdnin v rámci zvýšeného výskytu pohybu dětí a mladistvých osob po celém
městě, zejména vodní nádrže Anna a jiné, se objevuje negativní jev v podobě znečišťování veřejného prostranství, ničení majetku města. I přes nařízení vedení města na zvýšenou preventivní činnost Městské policie Nové Sedlo v podobě pěšího výkonu
služby v dané části a dalších lokalitách, se nepodařilo tuto skutečnost výrazně eliminovat. Městská policie tímto žádá všímavé
občany, aby nejen v daném případě v okolí vodní nádrže, ale i na celém území města v případě zjištění protiprávního jednání
telefonicky volali na Městskou policii Nové Sedlo nebo přímo linku 158.
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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Kultura a život v obci

1. Pořadatel: Šachový oddíl ŠK Nové Sedlo 1947 ve spolupráci se
ZŠ Nové Sedlo a městem Nové Sedlo.
2. Místo konání: ZŠ Nové Sedlo (1. stupeň).
3. Datum konání: sobota 1. září 2018
4. Hlavní rozhodčí: Stanislav Srba
5. Kategorie: starší žáci – 2005 až 2007 (9. třída až 2007 - platí
pro novosedelské děti)
mladší žáci – 2008 a mladší
Při dostatečném počtu dětí v obou kategoriích budou hrát mladší a
starší hráči turnaje odděleně.
6. Systém hry: 7 kol švýcarským systémem. Při shodném počtu
bodů rozhoduje o pořadí střední bucholz, bucholz, sonnenborn,
počet výher, vzájemný zápas, los.
7. Tempo hry: 2 x 20 minut na partii bez zápisu
8. Ceny: První tři obdrží diplom, drobné věcné ceny budou pro
všechny.
9. Podmínka účasti:
a)odeslaná přihláška do 30. srpna 2018 na e - mailovou adresu:
Stanislav.Srba@seznam.cz
b)startovné se neplatí;
c)šachový materiál – na každého lichého hráče přivezte kompletní šachovou soupravu a fungující šachové hodiny. Hráči budou
mít přezůvky.
10. Prezence: 8:30–9:00 hodin. Zahájení v 9:00 hodin.
Předpokládané ukončení ve14:00 hod.
11. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového harmonogramu.
12. Za hráče odpovídá po celou dobu konání turnaje doprovod.
Turnaj je finančně podporován městem Nové Sedlo.

Kontejner na BIO odpad – „Takto si představují někteří občané
kontejner na BIO odpad, který byl přistaven pro potřeby našich
občanů v Loučkách u vodárny“. Bohužel, kontejner již tam nikdy
nebude dán a bude zaplacen jako svoz komunálního odpadu
firmou CHOTES Chodov :-(

PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE

Organizuje spolek Nový kurz, občerstvení zdarma
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Novosedelský zábavný
desetiboj dvojic
Dvoučlenné týmy tvoří dítě, které si do
týmu vezme taťku, mamku, dědu nebo
babičku.
Děti budou rozděleny do tří kategorií
podle věku, kterým bude přizpůsobena
náročnost soutěží.
Rok narození 2012 a mladší
Rok narození 2009 až 2011
Rok narození 2006 až 2008
Prezence: V sobotu 29. 9. 2018 od 10:00
do 10:30.
Kde: Ve Víceúčelovém sportovním areálu
v Novém Sedle.
Startovné se neplatí.
Hodnocení: Porovná se součet umístění ve všech disciplínách.
Těšíme se na vás. Novosedelští patrioti.
Soutěž je finančně podporována městem Nové Sedlo.

říjen 2017

září 2018

Slunečné fotbalové odpoledne
Dne 5. 8. 2018 se od 15.00 hodin konalo
na hřišti TJ Baník Union Nové Sedlo předkolo českého poháru MOL CUP mezi TJ
Baník Union Nové Sedlo a SK Kladno.
Výborem TJ jsem byla pozvána na zahájení tohoto významného zápasu, kde jsem
předala kapitánům družstev dárkové
předměty a drobnosti za Město Nové Sedlo. Předsedovi TJ panu Stanislavu Suchému jsem jménem spolku NOVÝ KURZ
předala 2 kopací tréninkové míče pro naše nejmenší fotbalisty.
Vážím si všech lidí, kteří pracují ve svém volném čase, bezplatně a podílejí se na výchově formou volnočasových aktivit našich
dětí. Sportu zdar!
Ing. Věra Baumanová, starostka města a předseda spolku
NOVÝ KURZ

Kalendář 2019 – „Nové Sedlo očima našich nejmenších“
Spolek NOVÝ KURZ vyhlásil na jaře 2018 soutěž „Malování obrázků očima dětí“ do kalendáře pro
rok 2019. Je pravdou, že k 31. 7. 2018 se sešly desítky výkresů od dětí z mateřské školy, výkresy
dětí z 1. až 3. třídy základní školy a bylo těžké vybrat ty nejlepší. Komise ze členů Nového kurzu
vybrala 14 výkresů a zařadila je do kalendáře pro rok 2019. Bc. Tomáš Pittel graficky i technicky
připravil tento kalendář pro tisk a v současné době je již návrh v tiskárně.
Tento kalendář je financován spolkem Nový kurz a jeho dárci, a bude připraven v měsíci září
2018 do každé domácnosti. Členové NOVÉHO KURZU a kandidáti z kandidátní listiny NOVÝ KURZ
pro volby 2018-2022 Vám budou tento kalendář na konci měsíce září 2018 roznášet. Věřím, že
výkresy našich nejmenších udělají radost nám všem a pohladí po duši.
Ing. Věra Baumanová, předseda spolku a lídr strany NOVÝ KURZ

Obchodování s chudobou
Na posledním zastupitelstvu se v rámci diskuze zastupitelé snažili najít cestu, jak bojovat proti obchodu s chudobou. Paní starostka
místo toho, aby se snažila spolu s ostatními hledat řešení, opakovaně vyzývala zastupitele, že mohou odejít domů.
Boj proti obchodu s chudobou by měl předně řešit stát (přijmout zákon o sociálním bydlení), ne obce. Někteří občané skupují byty, do
kterých stěhují občany pobírající dávky státní sociální podpory. S tímto jevem může souviset snižující se pocit bezpečí mezi obyvateli.
Snižuje se hodnota nemovitostí, ze sídliště odházejí lidé, kteří zde dlouhodobě žili.
Zastupitelé některých obcí se rozhodli konat. Vydali opatření obecné povahy, které omezuje doplatky za bydlení. Opatření by mělo
zabránit zhoršení sociální situace v našem městě.
Z měst v našem okolí přijali opatření všeobecné povahy v Chodově a v Sokolově. Netvrdím, že opatření všeobecné povahy je všespásným řešením, neboť problém přesouvá na jiné obce. Zároveň nechci, aby Nové Sedlo bylo na konci řetězce, kde okolní obce se
odhodlají k zavedení tohoto opatření a naši občané na tom budou biti.
Problém nelze chápat izolovaně v tom smyslu, že se týká jenom sídliště. Jeden nový „problematický“ žák ve třídě může způsobit odchod jiných žáků do škol v jiných městech.
Jaká řešení se nabízejí?
Zavést i v Novém Sedle opatření obecné povahy. V rámci
diskuze musíme vyřešit, zda bude platit a) pro část Sklářské ulice, b) pro celé sídliště nebo c) pro celé město.
Zvážit odkoupení panelového domu ve Sklářské ulici.
Výhody takového postupu jsou zřejmé.
1) Pomoc
našim lidem, kteří platí za teplo majitelce každý měsíc
v roce. 2) Přechod na vytápění CZT. 3) Regulace příchozích nájemníků. Reálnost odkupu se bude odvíjet od cenové nabídky. Paní starostku jsem vyzval, aby vešla
v jednání s majitelkou panelového domu.
Stanislav Srba
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NOVOSEDELŠTÍ PATRIOTI, sdružení nezávislých kandidátů.
Vážení občané, dovolujeme si Vás informovat, co se nám (ne)podařilo
z našeho minulého volebního programu splnit.
PODAŘILO SE:
1. vybudovat chodník v Chranišově
2. vybudovat chodník na Jalovém Dvoře
3. vybudovat víceúčelového hřiště za budovou 1. stupně základní školy pro
naše šikovné školáky
4. dokončit revitalizaci sídliště
5. snížit cenu tepla pro objekty napojené na CZT
6. upravit křižovatku na Jalovém Dvoře
7. vybudovat chodník před budovou 1. stupně základní školy
8. zvýšit zájem o okrajové části
zdroj: http://www.ipardubice.cz
9. rozšířit volnočasové aktivity pro děti a mládež
10. pořádat akce, které organizují naši kandidáti (rodinný desetiboj, stolní
tenis, volejbal, šachy)
11. rozšířit funkční kamerový systém
12. zvelebovat bytový fond v majetku města
13. dotovat výjezdy dětí na školy v přírodě
14. využívat dotační tituly
15. podporovat děti a mládež skrz grantový systém
16. zajistit video přenos z průběhu zasedání zastupitelstva – částečně (na
začátku volebního období)
17. vybudovaní hřiště v Loučkách – částečně (hřiště s herními prvky ano,
beach volejbalové hřiště ne)
…………………………………………………………………………………………………
NEPODAŘILO SE:
1. ocenit aktivní občany za jejich práci – mnoho dospělých pracuje ve volném
čase s dětmi, mnoho dětí úspěšně reprezentuje město
2. odkoupit bývalý „Hotel“
Foto: T. Pittel
3. vytvořit pracovní místa v průmyslové zóně
4. zajistit větší pocit bezpečí
Jako vítězové minulých komunálních voleb, ve kterých jsme uspěli díky Vám a
Vašim hlasům, jsme si dali za úkol zlepšit životní podmínky v našem městě,
což se v mnoha ohledech podařilo. Slíbili jsme, že se před nikým nebudeme
hrbit, což se nakonec ukázalo jako jeden z důvodů rozpadu koalice. Obcházení koaličních partnerů a prosazování svých záměrů s opozicí, to nelze tolerovat donekonečna. Spolupráce by měla být založena na vzájemné důvěře.
Co nabízíme?
Nasazení, odhodlání, vytrvalost, férovost. Svědomitost, empatii, důvěryhodnost, loajalitu k městu, ohleduplnost.

Vážení a milí spoluobčané Nového Sedla,
dovolte, abych Vám prostřednictvím Novosedelských listů představil jednotlivé
členy kandidátní strany Občané města, kteří se 5. a 6. října letošního roku
budou ucházet o Vaši přízeň a hlas v komunálních volbách do zastupitelstva
našeho města. S jednotlivými body našeho volebního programu Vás seznámíme v druhé polovině měsíce září.
Děkujeme a přejeme Vám příjemné prožití letních dnů.
Kandidáti:
1. Zdeněk Pojar, muž, věk 51, technik, část obce Nové Sedlo, bez politické
příslušnosti
2. Rosvita Bálintová, žena, věk 58, skladnice, část obce Nové Sedlo, bez politické příslušnosti
3. Martin Drechsler, muž, věk 40, podnikatel, část obce Chranišov, bez politické příslušnosti
4. Ing. Tomáš Procházka, muž, věk 39, geodet, část obec Loučky, bez politické
příslušnosti
5. Petr Mysík, muž, věk 52, technik tepelného hospodářství, část obce Loučky,
bez politické příslušnosti
6. Ilona Vargová, žena, věk 51, vedoucí skladového oddělení, část obce Nové
Sedlo, bez politické příslušnosti
7. Michaela Hrašová, žena, věk 39, linkový inspektor, část obce Nové Sedlo,
bez politické příslušnosti
8. Václav Dušek, muž, věk 60, zámečník, část obce Nové Sedlo, bez politické
příslušnosti
9. Eva Pelikánová, žena, věk 54, účetní, část obce Nové Sedlo, bez politické
příslušnosti
10. Kateřina Prokůpková, žena, věk 46, vedoucí expedice, část obce Nové
Sedlo, bez politické příslušnosti
11. Bohumil Paleček, muž, věk 66, důchodce, část obce Nové Sedlo, bez politické příslušnosti
12. Tomáš Bálint, muž, věk 60, důchodce, část obce Nové Sedlo, bez politické
příslušnosti
13. Roman Peterl, muž, věk 45, zámečník, část obce Chranišov, bez politické
příslušnosti
14. Rudolf Kandler, muž, věk 67, důchodce, část obce Nové Sedlo, bez politické příslušnosti
15. Jaroslava Maťovková, žena, věk 60, soustružnice, část obce Nové Sedlo,
bez politické příslušnosti

Heslo volební strany NOVÝ KURZ je: „Jsme tu pro Vás!“
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středí a celková infrastruktura města. Že
to není ještě zdaleka ideální, není třeba
Do Nového Sedla jsme se přistěhovali zdůrazňovat, ale pokud chceme zvýšit
v roce 1959. Prožil jsem tu dětství, puber- například zaměstnanost, vždycky musíme
tu, dospělost a vypadá to, že tu svůj život brát i druhou stranu mince.
patrně i dožiji. Mám tu
Současnému vedení města patří uznání a
mnoho příbuzných a
poděkování za to, že dělají opravdu mnopřátel. Snad tedy moho ku prospěchu obce a jejich obyvatel. Co
hu srovnávat, jak se
jen stěží mohou ovlivnit, je chování a jedtu žilo kdysi, a jak
nání některých spoluobčanů, které příliš
dnes.
nezajímá, v jakém prostředí žijí. Město
Pamatuji si Nové Sed- může zajistit kontejnery na odpad, ale
lo z dob, kdy ještě dodržovat nějakou kulturu při jejich plnění
neexistoval ani důl Družba, ani důl Jiří, a musí již občan sám. Nekonečný apel radpodnik Vřesová byl teprve ve výstavbě. nice na to, aby byl udržován jakýs takýs
Kolik Novosedláků si ještě pamatuje na- pořádek u popelnic a kontejnerů, už musí
příklad nádraží, kam jsme v dětství chodili paní starostku strašit i ve spaní.
obdivovat parní lokomotivy. Nemám tím
Děkuji vedení města i za to, že se bez bázsamozřejmě na mysli tu současnou hrůzu,
ně a hany rozhodlo pro nepopulární čin ale to nádraží, které už dávno neexistuje.
výměnu potrubního systému, který byl již
Ovoce jsme tenkrát v obchodě nekupovali,
v katastrofálním stavu. Oprava už měla být
protože hrušky, jablka či švestky, rostly
provedena dávno, ale chápu, že taková
všude kolem. A skoro bych se vsadil, že
rekonstrukce běžnému občanu život dosti
chutnaly více, než ty zakoupené
znepříjemní. Předchozí představitelé měsv Kauflandu. Přiznávám, že jsme je občas
ta se chtěli vyhnout poklesu volebních
chodili trhat i do zahrad k sousedům a
preferencí a nechali tuto „akci“ na ty, co
touto cestou se jim dodatečně omlouvám.
jednou přijdou po nich. Politik z kategorie
Dnes, po téměř 30 letech od sametové vypočítavých v žádném případě nedělá
revoluce, se dá říci, že Nové Sedlo je už kroky, které mu ubírají body do voleb. I
slušným místem k žití, tak jako ostatně i proto má současné vedení moji důvěru a
celé Sokolovsko. Zlepšilo se životní pro- hodlám tomuto týmu dát šanci i
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v nadcházejících volbách. Paní ing. Věra
Baumanová dělá čest svému titulu starostky, protože se jednoduše a prostě
opravdu stará. Pro mě je to člověk, který je
pro tuto funkci kompetentní, vzdělaný a
disponuje tím, čemu se říká zdravý selský
rozum. Navíc je to člověk vybavený empatií k ostatním lidem a to je v dnešní
„jájistické“ době hodně vzácné. To vše
jsou
se kterými možná neuspězdroj:vlastnosti,
http://www.ipardubice.cz
jete mezi dravci ve vysoké politice, ale na
malém městě by se měly vyvažovat zlatem…Předchozí vedení se možná také
staralo, ale bohužel zřejmě především o
sebe. Jak jinak si mám vysvětlit fakt, že u
soudu v Sokolově se bude řešit zpronevěra několika miliónů korun. Doufejme, že
divoká léta radničních zlatokopů jsou již za
námi a dnešní představitelé města nastaví
zdravé procesy, které budou respektovat i
ty další, co přijdou po nich.
Mám za to, že kdyby se starostové mohli
tzv. draftovat, jako např. ve sportu, pak
bychom o toho našeho zaručeně přišli,
protože by ho jiná města ráda „přetáhla“.
Sázím ale na patriotismus paní starostky a
za sebe a mé přátele držím palce ne jenom jí, ale celému jejímu týmu.
Drahomír Bilka

DVB–T2 je tady!
Česká televize a České radiokomunikace spustily na konci března nové pozemní vysílací sítě, na které umístily všechny své programy v plném vysokém rozlišení. Nové sítě již vysílají ve formátu DVB-T2, na který postupně přejdou všechny volně vysílané televizní kanály. S novým standardem DVB-T2 si však mnohé dnešní televizory a set-top-boxy neporadí, a diváci se tak budou muset
na technologickou změnu připravit, respektive vhodně vybavit.
Od 1. října dojde k výměně Multiplexu 7: ČT1 HD, ČT2 HD,
ČT:D/art, ČT24 a ČT sport HD na kanálu 21 za Multiplex 11:
ČT1 HD, ČT2 HD, ČT:D/art, ČT24 a ČT sport HD vysílaný v
DVB-T2. Zároveň pro Vás zařadíme Multiplex 12: Nova Cinema, Prima family, Nova, Prima COOL, Prima Love, Óčko,
Prima ZOOM, Šlágr TV, Óčko Gold, TV Noe, Kino Barrandov,
Barrandov plus, Prima MAX, Seznam.cz, TV Barrandov,
Barrandov FAMILY a Prima KRIMI do základní nabídky na
kanál 46 vysílaný také v DVB-T2.
Vám, kteří vlastníte starší TV přijímače či set-top-boxy, přinášíme nový výkonný DVB-T2 set-top-box s podporou HD vysílání a kodeku H.265/HEVC, který uspokojí běžné i náročné uživatele. Snadná instalace, elektronický průvodce EPG a teletext jsou samozřejmostí, stejně jako možnost nahrávání a přehrávání vysílání z USB.
Tento výkonný DVB-T2 set-top-box Vám nabízíme za bezkonkurenční cenu 550 Kč včetně DPH. Můžete si pro něj přijít již dnes na
naší pobočku.
Pro všechny, kteří ještě nevyužívají našich služeb, jsme od 1. září připravili akční nabídky TV a internetu. Například internet
100/100 Mbps za 250 Kč nebo balíček internetu 100/100 Mbps a 50+ TV programů za 300 Kč. Další nabídky k dotázání na
naší pobočce.
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Autorský verš č. 4 Čtyři roky zastupitelem
z5
Když mě před čtyřmi léty požádal Nový kurz,
Ranní vstávání
Autor: Kateřina Štěrbová
Končí nedělní noc
a mně se z postele
nechce moc.
Budík zazvonil,
mozek se probudil.
Dveře letí, klika cvaká,
to mamka očkem na mě
mrká.
A než hlavu otočím, že
jsem vzhůru,
ségra na mě útočí, ať už
půjdu.

abych šel do voleb za jejich spolek, tak jsem
neváhal a souhlasil. Dneska vím, že to byl
správný krok a jsem za to rád. Jeden z důvodů
byl, abychom odkryli věci, kteří někteří představitelé vedení zneužívali svoje postavení a
místo toho, aby se starali o blaho města, tak
jim šlo jen o to svoje! Díky koalici, kterou jsme
po volbách vytvořili, se nám to povedlo a plno
nejasností v hospodaření města NS a Novosedelské bytové, s.r.o. byly předány státní policii.
Padla i obvinění, a teď si musíme počkat na
závěrečné stanovisko Okresního soudu
v Sokolově. Doufám, že spravedlnost zvítězí.
Jinak za čtyři roky se pro město udělalo hodně,
o tom už bylo v průběhu volebního období
psáno a každý občan to určitě vidí, jak se naše
město rozvíjí k lepšímu. Nejvíce mě mrzí dlouhý boj s AMT a úřady ohledně zhoršeného
ovzduší a zápachu na sídlišti. Jako zastupitel
můžu říct, že město, tak i pár zastupitelů se
snažili tuto nepříjemnou situaci vyřešit. A povedlo se!
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Co se týká zastupitelstva, tak chci poděkovat
všem, kterým šlo především o naše město a
chtěli pro něj to nejlepší. Bohužel, jsou tam
tací, kteří honí svoje ego a teď, když se blíží
volby, tak jsou najednou akční a „bijí se přes
prsa“, jak oni to myslí pro občany co nejlépe.
Za sebe můžu říct, že z takových lidí je mi zle.
No, co naděláte! Blíží se volby a i já budu znova kandidovat za Nový kurz. A proč právě za
ně? Nový kurz v čele s paní Ing. Věrou Baumanovou dělá pro občany nejvíce kulturních akcí
a jediná také myslí na všechny věkové kategorie, a toho já si nesmírně vážím. Paní Baumanové si taky velice vážím jako starostky města
NS. Je to člověk na správném místě. Paní starostka je velice pracovitý člověk a co se týka
legislativy, tak neznám zdatnějšího člověka.
Pro naše město je dobré, abychom měli dobré
vztahy s okolníma městy, a to právě paní starostka svojí politikou plně naplňuje. Je to workoholik, který pro město dělá a bude dělat
maximum, a toho já si cením. Takže pro mě je
ctí kandidovat za Nový kurz.

A protože je malinká,
Zastupitel Milan Pešák
okamžitě utíká,
hračky hledá a mě láká.
škola jí nic neříká
TJ Baník Union Nové Sedlo:
a já už jsem veliká.
utkání v září - Stadion Edgara 12.9. středa ml. přípravka 17:00 s
Špatně se mi vstává,
jsou to krutá rána.
A co mi zbývá v našem
domě, než vstát,
už jsem na to zvyklá, tak
to musím dát.

Hopfa 31. 8. pátek mladší žáci od 17:00 s
Habartov.
2. 9. neděle dorost od 10:30 s Plesná/Aš.
2.9. neděle ml. přípravka 15:00 s Kraslice.
8.9. sobota st. přípravka 14:00 s Krajková.
8. 9. sobota A muži 17:00 s FK Nejdek.
12.9. středa ml. žáci 17:00 s Březová.

Březová.
16. 9. neděle dorost 10:30 s Chodov.
16.9. neděle ml. přípravka 15:00 s D.Rychnov.
22.9. sobota st. přípravka 13:30 s Chodov.
22. 9. sobota A muži 16:30 s Žlutice.
28.9. pátek ml. žáci 17:00 s Lomnice.
29.9. sobota st. přípravka 13:00 s Březová.
29.9. sobota A muži 16:00 s H. Slavkov.

Já do školy musím jít,
a tak bude chvíli klid.
Ve dveřích se loučíme
A já zvídavá jsem,
co se dnes naučím,
Nedočkavá jsem.
A proto se zamyslete,
Není osmá brzy moc?
Než se ráno probereme,
času uteče moc.
A co z toho plyne?
Že to asi nezměníme!
Spolek Nový kurz ve spolupráci s výborem pro partnerství vyrazil s občany Nového Sedla
do partnerského města Schwarzenberg. Více v říjnových listech.
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Sport
Výjezd na Vysočinu
Mezi dny 26.7 až 29.7 se nohejbalové mužstvo mužů Nového
Sedla, za podpory místní TJ a města, zúčastnilo soustředění
na Vysočině v Horní Rožínce. Společně jsme poznali řadu
krásných míst v okolí, např. hrad Pernštejn, s místními borci
jsme sehráli utkání v nohejbale a nesmím zapomenout ani na večerní rozbory taktiky a příštích cílů,
nejen sportovních. Bylo to úmorné, únavné, ale krásné a psychicky ozdravné!!
Kapr Miroslav

III. ročník Memorialu
V sobotu dne 11. 8. 2018 se v místním
sportovním areálu, nazvaného Stadion
Edgara Hopfa, konal již 3. ročník „Memorial
Edgara Hopfa a Milana Kubelky staršího“ turnaj starých gard ve fotbale.
Turnaje se každoročně účastní domácí
výběr, Baník Habartov, Baník Královské
Poříčí, Termiti Loket a letos poprvé, moji
kamarádi - výběr FK Nová Role. Začátek
turnaje a slavnostní zahájení bylo v 9 hodin. Samotná utkání začala v 9:15 hod.
Hrálo se systémem „každý s každým“ 1x
25 minut. Hlavním mottem turnaje bylo,
aby se nikdo nezranil, což se naštěstí splnilo a aby fanoušci viděli pěkné akce a hlav-

4. ročník Beachvolejbalové
léto – 2018
Dne 28. 7. 2018 proběhl v Novém Sedle,
v areálu bývalého zahradnictví poblíž nádrže Velká Anna, již 4. ročník beachvolejbalového turnaje smíšených trojic, který jsme
příznačně nazvali „Beachvolejbalové léto“.
Turnaj proběhl opět za velkého zájmu sportovní veřejnosti. Jelikož turnaj probíhá na
jednom hřišti, nemohli jsme přijmout více
jak 10 týmů, přestože bylo zájemců podstatně více. Bohužel se jeden odhlásil v
předvečer turnaje, takže jsme již nestihli
pozvat jiný tým. Podmínka účasti v turnaji
byla, že v každém týmu musí být alespoň
jedna dívka či žena. Jelikož bylo týmů 9,
jedna skupina byla tedy nalosována po 5-ti
družstvech. Ve skupinách se hrálo systém
„každý s každým“ a po odehrání všech zápasů ve skupinách (16 zápasů) postoupily
první 4 týmy z každé skupiny do vyřazovacích, a pro diváky i všechny aktéry, velmi
atraktivních bojů play-off, kde proti sobě
nastoupily týmy z opačných pólů skupin. J

ně se všichni aktéři i ostatní přítomní bavili.
Za sebe můžu říct, ze se turnaj opravdu
povedl i díky podpoře města, které propůjčilo stan, grantové komisi za grantový příspěvek a TJ za podporu a organizaci. Výsledky opravdu nejsou důležité, ale přesto
nikdo nechtěl prohrát. Na 5. a tedy posledním místě skončili hráči Královského Poříčí, na 4. místě hráči Nové Role (za které
jsem hrál i já), na 3. místě Habartov a na 2.
místě Termiti Loket…. Ano, domácí nakonec celý turnaj vyhráli bez ztráty jediného
bodu! Hráli ve složení: Josef Květ, Bohumil
Koudele, Milan Kubelka, Miroslav Rubáš,
Mikuláš Kovačík, Roland Muller, Josef Horváth, Zdeněk Rubáš, Bedřich Rychna, Karel
Vidět bylo i řadu krásných výměn, ale také
řada krkolomných a obětavých zákroků,
především v podání hráčů z týmu Šenvert pánů Jiřího Vyskočila a Karla Drábka. JJJ
Pochválit bych chtěl také jediný tým turnaje,
který byl složený výhradně z žen, a to tým
„Drtiček“ ve složení Pavla Rychnová, Ivana
Vostrá a Silvia Čikošová. Hrály pohledný a
obětavý beach a svůj handicap, v podobě
chybějícího zástupce mužského pokolení,
nahradily nevšední bojovností a všem týmům byly více než rovnocenným soupeřem!

Zvolenský
a
Tomáš
H e j l .
Nejlepš í m
bra nk á řem byl
zvolen Michal Kolesnáč z Lokte a nejlepším
hráčem Karel Zvolenský z domácího výběru.
Vše účastníkům děkuji za super akci a
uctění památky obou pánů, jejichž jména
nese turnaj v názvu a kteří pro fotbal v Novém Sedle udělali hodně a dýchali za náš
klub…
Stanislav Suchý
Fridrich a Kateřina Dostálová)
2.místo - Kiki-Maki-Piky (Bedřich Rychna
ml., Radek Rychna a Nikola Malášková)
3.místo - Paradentózy (Jiřina Přibylová,
Kateřina Kloudová a Petr Macák)
4.místo - Karkulíny , 5.místo - Mi-Ka-Mi
6.místo - Eda, 7.místo - Šenvert
8.místo - Drtičky, 9.místo - Italové

Nejlepší hráč - Radek Rychna
(tým Kiki-Maki-Piky)
Po vyhodnocení celého turnaje a vyhlášení
výsledků, kterého se zúčastnili skoro všich- Nejlepší hráčka - Lenka Klöckerová
ni aktéři, došlo k posezení a zhodnocení
(tým Karkulíny)
turnaje až do pozdních večerních hodin.
Nejobětavější hráč - Jiří Vyskočil
Chtěl bych poděkovat všem, kteří mi pomá(tým Šenvert)
hali s pořádáním celého turnaje, ať už to
byly přípravy občerstvení, úklidem hřiště,
zajištění cen, obsluhou všech přítomných
hráčů i diváků atd.
Letos se opět tento turnaj pořádal i za podpory města a jeho grantového systému,
čímž jsme mohli zajistit všem přihlášeným
týmům pěkné ceny a upomínkové předměty. Tímto bych chtěl městu poděkovat a
věřím, že nejen takovéto akce pro naše
občany budou podporovat i nadále
v příštích letech…

Líté boje ve skupinách probíhaly již od 9.
hodiny ranní za krásného letního počasí,
které bylo krátce přerušeno vítanou přeháňkou a skončily kolem 16. hodiny. Poté se
rozběhly vyřazovací zápasy, které skončily
již skoro ve večerních hodinách. Musím říct, A jak to celé tedy dopadlo?
že celý turnaj proběhl v duchu fair-play. 1.místo - Superkluci (Václav Vykočil, Adam
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