Novosedelský
srpen 2016
zpravodaj
císlo 8 rocník VI.

MÌSÍÈNÍK Obecního úøadu Nové Sedlo

V

ážení spoluobèané, jelikož
prázdninové dny jsou u
konce a školáci opìt zasedli
do školních lavic, pøeji jim touto
cestou, zejména prvòáèkùm mnoho
úspìchù v jejich prvním školním
roce.
Informuji rodièe, že opìt probíhá
kroužek pro Vaše malé fotbalisty a
fotbalistky na høišti TJ Nové Sedlo
a to každé pondìlí a støedu od 17.00
hod.
Jistì jste si všimli probíhajících
prací u fotbalového høištì, kde bude
víceúèelové høištì s umìlou trávou.
Od pøíštího týdne dojde k položení
umìlého povrchu a následné úpravy budou ukonèeny do konce
záøí. Vìøím, že i toto høištì bude
plnì využito ke správným úèelùm a
k rùzným hrám.

Vážení ètenáøi zpravodaje, èervenec
a srpen, letní období, tzv. okurková
sezóna. Obèas se sice nìkde stane nìco,
co nás pøekvapí, obèas „nevyjde“ poèasí,
ale jinak nikdo nic pøevratného neoèekává. Toto každoroènì oèekávané
období „klidu“ však uteklo a èeká nás
záøí. Letní prázdniny konèí a pomalu
zaèíná podzim a s podzimní zmìnou
poèasí pøichází pro vìtšinu dìtí a rodièù
také zmìna denního harmonogramu – od
1. záøí je èeká škola. Nìkteré dìti jdou do
školy s nadšením, že vstoupí do svìta
„už jsem velký, chodím do školy“,
nemùžou se doèkat – to jsou zpravidla
malí prvòáèci. Jiné se bojí, protože neví
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„do èeho jdou“ a pro další je myšlenka na
1. záøí noèní mùrou, protože naopak
pøesnì ví „do èeho jdou“.…a maminky
zaèínají prožívat stres. Ty, které mají
ostøílené žáky vyšších roèníkù školy
základní nebo dokonce dìti, které jdou
na školu støední, jsou ve výhodì. Jejich
dìti jim hravì vysvìtlí co je dùležité tedy to, co si vezmou na sebe, kolik
chtìjí kapesného a hlavnì to, že škola je
vlastnì jedna velká nuda. Maminky,
které mají prvòáèky, to mají horší.
Milí rodièe - naordinujte si trpìlivost a
pevné nervy a škola mùže zaèít!
Vlasta Kubelíková, redaktorka

Informace Obecního úøadu Nové Sedlo
?
Nové skluzavky

která doplnila stávající vybavení. Druhá
skluzavka a pískovištì pro dìti byla

Cvièení a pohyb dìtí na dìtských
høištích je velmi dùležitý, a to nejen pro
správný tìlesný rozvoj. Dìtské høištì je
ideálním místem, kde si spolu rodièe a
dìti mohou hrát. Na høišti v Novém

Závìrem bych Vás chtìl všechny
pozvat na blížící se koncert Petra
umístìna v Bøežanech.
Koláøe, který se bude konat
Tak jako všechny truhláøské výrobky v
28.9.2016 od 17.00 hod. v kostele sv.
našich obcích, obì skluzavky vyrobil
Václava v Novém Sedle.
zamìstnanec Obecního úøadu pan L.
Pøeji Vám hezké a sluneèné dny
Polyák.■
a tìšíme se na Vaše pøíspìvky do
Vlasta Kubelíková, redaktorka
našeho mìsíèníku, na jakékoliv Sedle pøibyla nová skluzavka pro dìti,
Vaše nápady èi pøipomínky.
Usnesení
Petr Sýkora, starosta
z
8.
zasedání
ZO
Nové
Sedlo konaného dne 31.8.2016
Jubilea
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo:
od 1.9. do 30.9.2016
V mìsíci záøí oslaví
- Rozpoètové opatøení è. 4/2016 - pøíjmy: 1 103 000,- Kè, výdaje: 1 683 000,své životní jubileum
Kè, financování: 580 000,- Kè
- dohodu o skonèení nájmu pozemku p.è. 255 v k.ú. Bøežany u Žatce s MK
Miloslava Koøenská - Nové Sedlo
AGRO, s.r.o.
Victor Postnikov - Sedèice
Smlouvu
o
výpùjèce
s
Ústeckým
krajem - „Cyklostezka Ohøe”
Miloslav Žiezio - Nové Sedlo
Jaroslav Havel - Èíòov
- žádost o vydání stanoviska na akci: „Nové Sedlo, Žabokliky - rekonstrukce
vodovodu” (ve stávajících trasách) - pro vodovodní øízení
Blahopøejeme a pøejeme hodnì
zdraví, spokojenosti
a pohody.

Pozn.: s úplným znìním se mùžete seznámit na úøední desce
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...pokraèování ze strany 1
?
Celorepubliková komise vesnice našich obcích. Starosta pøipomenul dokumentovala promìnu fary na

roku 2016 v Novém Sedle
Venkov neznamená jen seno, hrábì,
lopaty a hospody plné chlapù v
montérkách. Na našich vesnicích žijí
zajímaví a inspirující lidé, kteøí se
starají o místo, kde žijí, rozvíjejí ho a
poøádají spoustu zajímavých akcí.
Mnohé z tìchto míst èi událostí stojí za
to navštívit. Cílem soutìže Vesnice
roku i této facebookové stránky je
seznámit vás s tím nejlepším a
nejzajímavìjším, co se na èeských,
moravských a slezských vesnicích
dìje. Tøeba vás inspirujeme k výletu
nebo k zamyšlení nad tím, co by se dalo
ve vaší obci zmìnit, zlepšit.
https://www.facebook.com/vesniceroku.cz

V letošním roce se do soutìže
Vesnice roku pøihlásilo celkem 210
obcí ze tøinácti krajù Èeské republiky.
Komisaøi postupnì navštívili a hodnotili všechny pøihlášené vesnice. Nové
Sedlo ve svém kraji získalo prvenství, a
tím také Zlatou stuhu a postoupilo do
celostátního kola.

historii našich obcí a následnì na
snímcích ukázal, jak se obyvatelé
starají o svou vesnici, která není v této
soutìži žádným nováèkem. Mimo jiné
vidìla komise na plátnì snímky z
kulturních a sportovních akcí, kterých
se u nás poøádá pomìrnì velké
množství. Na závìr celé prezentace se
komise dozvìdìla i nìco o dalších
zámìrech obce. Bìhem prezentace si
komisaøi dìlali poznámky a po jejím
ukonèení mìli prostor na dotazy, na
které starosta obce vždy našel pohotovou odpovìï.
Po prezentaci následovala prohlídka
prostor obecního úøadu v zrekonstruované faøe. K vidìní byla
fotogalerie a nìkteré dokumenty, které
popisují historii našich obcí, staré
nìmecké i novodobé èeské kroniky,
fotografie o životì v obcích a výstavka
novin s èlánky o Novém Sedle a
pøidružených obcích. Mìstské muzeum
v Žatci nám zapùjèilo unikátní
vykopávky, které byly nalezeny pøi
záchranném výzkumu archeologù v
pískovnì u Chudeøína a pan Jindøich
Holeèek zapùjèil své obrazy, na kterých

V úterý 29. srpna v pùl osmé ráno
jsme pøivítali celostátní hodnotící
komisi, jejímž úkolem je navštívit
všechny obce, které zvítìzily v
krajských kolech soutìže. Mimo
Nového Sedla se finalisty soutìže
Vesnice roku 2016 staly Cehnice Jihoèeský kraj Kozojídky - Jihomoravský kraj, Valy - Karlovarský kraj,
Rudník - Královéhradecký kraj , Prysk
- Liberecký kraj, Velké Hoštice Moravskoslezský kraj, Hnìvotín Olomoucký kraj, Sebranice - Pardubický kraj, Konstantinovy Láznì Plzeòský kraj, Úholièky - Støedoèeský zachytil krajinu v okolí Žaboklik.
kraj, Lípa - Kraj Vysoèina a Kašava - Komise si prohlédla také plastikové
Zlínský kraj.
modely bojové techniky Miloše
Komisi tvoøili zástupci vybraných Kubelíka, který je v této oblasti
ministerstev, starostové obcí, které v
minulých letech v celostátním kole
zvítìzily a pracovníci dalších zainteresovaných institucím a jejím
úkolem bylo zhodnotit nejen hospodaøení obce, ale také kulturní a
spoleèenský život v obci.
Po pøíjezdu èleny komise v budovì
obecního úøadu pøivítal starosta
Nového Sedla pan Petr Sýkora. Na
prezentaci své obce jsme mìli ètyøi
hodiny. První èást programu probíhala
v zasedací místnosti Obecního úøadu,
kde starosta formou prezentace
seznámil hodnotitele s životem v

nìkolikanásobným mistrem republiky
a nositelem øady mezinárodních
ocenìní. Na dvoøe obecního úøadu byla
k vidìní výstavka fotografií, která
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obecní úøad a práce keramického
kroužku.
Poté se komise vydala na prohlídku
Nového Sedla, pøi které jsme komisi
pøedstavili významnìjší èásti obce.
Jako první navštívili kostel Sv. Václava, zaujala je výstavba nového høištì,

práce a úspìchy fotbalového klubu, ale
i bikepark, který nabízí vyžití volného
èasu pro dìti. Èlenové komise se
zajímali o práci knihovny a jejího
zapojení do pøípravy kulturních akcí,
práci s mládeží, vzhled obce, péèi o
veøejnou zeleò a obecní majetek.
V Základní škole a Mateøské škole
pøivítala hodnotitele øeditelka školy
Mgr Lenka Souèková, která pøedstavila
èinnost a práci celého pedagogického
sboru. Èlenové komise si prohlédli
jednotlivé uèebny a pracovny pedagogù, neopomnìli se podívat do
prostor tìlocvièny, mateøské školky a
nechybìla ani návštìva keramické
dílny. Velmi kladnì hodnotili pøátelskou až rodinnou atmosféru školy,
která má rozhodnì dobrý vliv na
kvalitu vzdìlávacího procesu.
Následnì se komise pøesunula do
pøistaveného mikrobusu a následoval
pøejezd do Èíòova, kde na ni èekalo
seznámení se s koòskou farmou Zelený
dvùr Aschenbrennerová, která se
zamìøuje na chov koní. Hodnotitele
pøivítala Ing. Zuzana Aschenbrennerová, od které se všichni dozvìdìli
spoustu zajímavostí. Prohlédli si stáje,
seznámili se s koòmi a po prohlídce
farmy šli do výbìhu, kde je èekala
ukázková jízda dìtí na koních.

...pokraèování ze strany 2
Závìr návštìvy byl vìnován kostelu
sv. Bartolomìje v Žaboklikách, který
patøí mezi neohroženìjší památky v
Èeské republice. Pøi této pøíležitosti
umožnil majitel fary v Žaboklikách
èlenùm komise také prohlídku tohoto
objektu. Hosty velmi zaujal stav
památek v katastru našich obcí a velmi
ocenila snahu o jejich záchranu pro
pøíští generace.
Prohlídka byla ukonèena tìsnì pøed
koncem èasového limitu. Vìøíme, že se
komisi u nás líbilo, i když jsme její
návštìvu pojali oproti ostatním obcím
netradiènì. Nyní budeme jenom èekat

na její verdikt. Slavnostní vyhlášení
výsledkù probìhne 17. záøí na
Jarmarku venkova v Luhaèovicích.
Musíme však podotknout, že již
vítìzství v krajském kole je obrovským
úspìchem.
Závìrem bychom chtìli ještì jednou
podìkovat všem, kteøí se na tomto
úspìchu podíleli.
Podìkování patøí každému, kdo
udìlá nìco pro své sousedy, kdo se
stará o svùj dùm a zahrádku,
každému, kdo uspoøádá pìkné
odpoledne pro dìti nebo jinou
sportovní èi kulturní akci, ale i

každému, kdo napøíklad zvedne
odhozený papírek na chodníku.

Vlasta Kubelíková, redaktorka

ANKETA o nejkrásnìjší obecní úøad
Podìkování
V soutìži Moravského hospodáøství jsme pøihlásili
Tímto bych chtìl panu starostovi Petru Sýkorovi co
budovu našeho obecního úøadu do soutìže o
nejsrdeènìji podìkovat za blahopøání a penìžní dar k mým
nejkrásnìjší obecní úøad.
narozeninám.
Hlasovat mùžete na našich webových stránkách
Jiøí PÁTEK
www.nove-sedlo.cz (pravý sloupec),
Nová vìtrací møíž v západním prùèelí dìkanského kostela v
nebo na
Žatci
vyrobena p. M. Ryskou v Novém Sedle.
http://moravskehospodarstvi.cz/article/souteze/nejkr
asnejsi-radnice-a-obecni-urad-hlasujte-pro-svefavority/
Dìkujeme :-)
OÚ Nové Sedlo

KULTURA
?
14. roèník srazu „ Žab...” obcí
V Žabonosích nedaleko Plaòan ( Kolína) se 19.-20.8
2016 konalo mezinárodní setkání „Žab...obcí. Byl to
již 14. roèník a zúèastnily se místní Žabonosy,
Žabokliky, Žabovøesky nad Ohøí , Žabovøesky u
Èeských Budìjovic, Žabeò a ze Slovenska Žabokreky
u Martina a Žabokreky nad Nitrou.
V pátek 19.8. byli všichni úèastníci ubytováni a
pøivítali se s ostatními, veèer zahrála k tanci a zábavì
country skupina Tornádo .
V sobotu 20.8. byl naplánován odjezd na zámek v
Radimi a následoval obìd ve školní jídelnì. Po polední
siestì bylo slavnostní zahájení a vztyèení Žaboolympijské vlajky a nástup jednotlivých obcí. Celou
akci moderoval už tradiènì Radek „Kajman”Komoráš
jako vždy s nadhledem a neocenitelným humorem a to
na místním stadionu HC Žabonosy.
Pro úèastníky byly pøipraveny soutìžní disciplíny v
duchu letní olympiády v Riu jako napø. Skákání pøes
pøekážky, po jedné noze pøeskákat lavièky, prolézt
rourou a a vypít sklenièku zelené, odskákat panáka a
zpìt na start. Dále strefovat se naplnìnými balonky do
zavìšených kbelíkù èi proplouvat kajakem lodní
slalom.
Nejkrásnìjší a nejhumornìjší soutìž nejen pro
úèastníky ale i pro diváky byla soutìž zruènosti, kde se
jednalo o to, že dámy sedící na lavièce mìly ruce za zády a
páni nabízeli na prutu zavìšenou klobásu namoèenou v
hoøèici. Dáma, která snìdla klobásu v co nejkratším

Miroslav Ryska

intervalu, ta vítìzila. Z každé obce soutìžil jeden pár.
Nemyslete si, že to byla lehká soutìž, své o tom by mohla
vyprávìt i soutìžící za Žabokliky Andrejka Svobodová.
Hoøèici mìli na sobì všichni, kteøí u toho byli.
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...pokraèování ze strany 3
Samozøejmì, že jako vždy
všem šlo pøedevším o zábavu a
ne jen o vítìzství. Než se
vyhlásily výsledky a pøedaly
ceny, zatanèili všem na spartakiádní skladbu „Poupata”
místní šarmantní muži, kteøí si
nechali øíkat „Žabonoská poupátka”. Vystoupení bylo tak
úspìšné, že se muselo opakovat.
Po veèeøi následovala hudba a
tanec pod hvìzdami, který všem
umožnila skupina M. Petráška.
Byla to opravdu vydaøená
akce, vyšlo i poèasí a co je

dùležité, nechybìla bájeèná
nálada všech. Jak už víme z
minulých setkání, tradice vznikla
v Žaboklikách a je úžasné, že
stále v tomto duchu pokraèuje.
Podìkování patøí nejen souèasnému starostovi obce Petru
Sýkorovi, ale právì i jeho
pøedchùdci panu Vladimíru
Koøenskému, který byl, jak
víme, spoluzakladatelem s Romanem Danišem a dalšími. Pøíští
jubilejní 15. roèník tohoto
setkání se má konat právì v
Žaboklikách.■
Hanka Kovandová
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pokraèování ze str. 4...
?
Svatováclavský koncert v Novém Sedle
Nemusíme opakovat, že každý rok se v kostele sv. Václava a Nejsvìtìjší trojice v
Novém Sedle v den svátku Svatého Václava uskuteèní koncert.

Letos vás Obecní úøad Nové Sedlo zve na koncert Petra Koláøe,
který probìhne 28. záøí v 17.00 hodin.
Zpìvák Petr Koláø vydal na šest sólových alb. V muzikálech sbírá jednu hlavní roli za
druhou. Ve Slavících se umisuje na pøedních pøíèkách. Už od osmnácti hrál a zpíval v
nìkolika rockových kapelách. V roce 1995 vstoupil do skupiny Precedens, se kterou
vydal alba Lalalá a Držhubu. Zároveò nahrál svou první sólovou desku Mackie Messer
a stal se frontmanem Arakainu, jedné z nejznámìjších metalových kapel u nás. Mezi
nejvìtší Koláøovy hity patøí Ještì, že tì, lásko, mám, Jednou nebe zavolá nebo
Navzdory høíchùm.

TJ Nové Sedlo
Vážení fanoušci sedelského fotbalu,
poslední srpnový víkend odstartovala
nová sezona soutìžního roèníku
2016/2017. Náš tým se v prvním utkání
støetl s nováèkem soutìže Blažimí.
Souboje s tímto soupeøem slibovali,
vždy velké drama a i nyní tomu nebylo
jinak. Hosté pøijeli plni elánu, ale
rychle o nìj pøišli. Ve 3. minutì poslal
domácí Èerný prudký centr z pravé
strany a Krupièka hlavou otevøel skóre
zápasu. Hosté byli jako opaøení.
Domácí hráli dobøe v obranì a hosty
pouštìli pouze k ojedinìlým šancím.
Když už se hosté dostali k ohrožení
branky, podržel domácí tým skvìlý
brankáø. Po pùl hodinì hry zahrávali
domácí rohový kop a po závaru pøed
brankou se míè odrazil k Loosovi a ten
zvýšil na 2:0. Do kabin se tak šlo za
stavu 2:0 pro domácí. Hned po
pøestávce mìl obrovskou šanci novì
pøíchozí Sitár, ale prakticky z malého
vápna pøestøelil hostující branku. A tak
trestali hosté. V 67. minutì, zapomnìla
domácí obrana na hostujícího útoèníka
a ten snížil. Domácí mìli, do konce
zápasu ještì minimálnì tøi vyložené

ZŠ a MŠ Nové Sedlo
š a n c e . Ž á d n o u Dne 29.9.2016 se koná tøídní schùzka pro rodièe
však nepromìnili a
žákù 1. roèníku ZŠ od 15.30 hod.
tak skóre zùstalo
na stavu 2:1. doJeštì pøed zaèátkem sezóny sehráli naši
mácí si tak pøipsali 3 body za vítìzství. fotbalisté utkání, v rámci poháru
Ve druhém zápase zajíždìli naši Ústeckého kraje proti celku Louny B.
hráèi na høištì Vejprt, které dokázali v Zápas to byl velmi vyrovnaný. V
minulé sezonì 2x porazit. A jinak tomu základní hrací dobì skonèil zápas 2:2.
nebylo ani nyní. Naši hráèi mìli hned v Za domácí se trefili Èerný a Jarolím.
1. minutì vyloženou šanci ale z Utkání tak museli rozhodnout penalty.
brankové èára nedokázali míè dostat do V nich byl úspìšnìjší soupeø, který
sítì. Domácí však trestali hned vzápìtí. dokázal promìnit všechny a za domácí
Po chybì naší obrany, šel domácí selhal Hodas. Dále v poháru tedy
útoèník sám na brankáøe Vávru a pokraèovali Louny B.
støelou k tyèi se nemýlil. Hosté se však
V mìsíci záøí a øíjnu sehrají naši
nepoložili a hned v 17. minutì zajistil fotbalisté tato utkání: 10.9. od 13:30
vyrovnání Loos. Ten samí hráè, ještì proti Meziboøí na domácím høišti,
pìt minut pøed poloèasem po krásné 18.9. od 17h proti Èernovicím na
sólové akci Hodase otoèil skóre na domácím høišti, 24.9. od 13h proti
stranu hostí. Od zaèátku druhého Braòanùm – venku, 2.10. od 16:30
poloèasu mìli naši hráèi jasnì navrch. proti Vroutku na domácím høišti.
V 75. minutì zvýšil skóre Sitár a v 89. Prosím všechny fanoušky a pøátelé
minutì peèetil na 4:1 Jarolím. Domácí sedelské kopané aby pøišli podpoøit
však dokázali snížit na 4:2, ale náš tým.
rozhodèí ukonèil zápas. A tak si sedelští
Sportu zdar a fotbalu zvláš.
pøipsali další 3 body.
Jakub Èerný
Po dvou zápasech patøí našemu týmu
druhá pøíèka se ziskem 6-ti bodù.

DIGITÁLNÍ KINO ŽATEC - program na ZÁØÍ 2016
23.9. 17:30 / OBR DOBR 3D
23.9. 20:00 / BEN HUR 3D
24.9. 15:00 / ÈAPÍ DOBRODRUŽSTVÍ 3D
24.9. 17:30 / OBR DOBR 3D
24.9. 20:00 / PRÁZDNINY V PROVENCE
25.9. 15:00 / LOVECKÁ SEZONA: STRAŠPYTEL
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25.9. 17:30 / PRÁZDNINY V PROVENCE
25.9. 20:00 /

BEN HUR 3D

27.9. 17:30 / STRAŠIDLA
27.9. 20:00 / ZLODÌJI ZELENÝCH KONÍ
28.9. 17:30 / OBR DOBR 3D
28.9. 20:00 / DÍTÌ BRIDGET JONESOVÉ
29.9. 20:00 / VLK Z KRÁLOVSKÝCH VINOHRAD
29.9. 17:30 / TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍÈKÙ 3D
30.9. 17:30 / DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ 3D
30.9. 20:00 / KRYCÍ JMÉNO HOLEC
více informací na: http://divadlozatec.cz/

Význam antistresových omalovánek
Co nám kreslení vybarvování plošek pøedkresleného obrázku pastelkami pøináší? Nìkomu vùbec nic a
považuje to za ztrátu èasu. Ale stále více lidí a tato intelektuálnì ani fyzicky nepøíliš nároèná èinnost nesmírnì
uklidòuje. Nabízí naplnìní volného èasu nìèím ponìkud jiným, než je hraní poèítaèových èi jiných
elektronických her, které vìtšinou následuje poté, co skonèíme s prací na poèítaèi. Psychologové zastávají
názor, že kreslení pastelkami snižuje stres a dokáže nastartovat až dìtskou radost, kterou tato èinnost vyvolává.
Malováním si procvièujeme pravou hemisféru, které je v dnešním svìtì techniky ménì využívaná.

OPRAVY A REKONSTRUKCE
STØECH

PRANOSTIKA na mìsíc záøí:

provádíme klempíøské a pokrývaèské
práce
Kovanda Luboš - tel.: 720 636 090

Ozve-li se v záøí hrom, bude v
zimì zavát každý strom.
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