Novosedelský
èerven 2017
zpravodaj
císlo 6 rocník VII.

MÌSÍÈNÍK Obecního úøadu Nové Sedlo

V

ážení spoluobèané, v mìsíci
èervnu se konal na høišti v
Novém Sedle sportovní den.
Poèasí bylo ideální, sešlo se spoustu
dìtí i dospìlých. Byla pøipravena
øada soutìží a atrakcí. Podle ohlasu
úèastníkù byli všichni spokojeni.
Chtìl bych podìkovat zamìstnancùm obce i všem spoluobèanùm,
kteøí se podíleli na pøípravì sportovního dne. Velké podìkování patøí i
všem sponzorù, kteøí nám pøispìli
finanèním darem nebo ukázkou
techniky.
V minulých tøech týdnech jsem
coby èlen hodnotitelské krajské
komise navštívil øadu obcí v Ústeckém kraji v rámci soutìže Vesnice
roku 2017, kdy jsem mìl možnost
porovnávat co je u nás lepší a co nám
zde chybí. Jedna z vìcí, která mì
zaujala byla, že v mnoha obcí si
starostové i obèané postìžovali, že se
jim nepodaøilo zachovat školy nìkde
ani školky z dùvodu nedostatku
finanèních prostøedkù a že jejich dìti
musí dojíždìt do okolních obcí èi
mìst. A v našich obcích se nìkteøí
rodièe chovají pøesnì opaènì. Obecní úøad vynakládá nemalé finanèní
prostøedky na zachování školky i
školy a pøesto nìkteøí rodièe myslí
více na sebe než na své ratolesti a
nechají je jezdit do Žatce.
Všichni víte, že obec zamìstnává
již nìkolik let i odsouzené z místní
vìznice, kteøí pro nás vykonávají
mnoho prací a již na údržbì zelenì
tak i pøi rùzných stavebních prací,
kdy si již na to obèané zvykli a èasto je
používali na práce na svých nemovitostech, samozøejmì po dohodì s
OÚ. A co se nyní nestalo, nìkterý
místní "chytrák" no spíš hlupák si
øekl, že toho využije, obrátil se na dva
odsouzené a udìlal s nimi kšeft, kdy
smìnou za flašku slivovice získal
palivové døíví a nìkteré další vìci a
tím spáchal trestný èin, který v
souèasné dobì prošetøuje policie ÈR.
Na závìr bych chtìl všem popøát
krásné sluneèné dny a dìtem pohodové dva mìsíce prázdnin.

Vážení ètenáøi zpravodaje, celý rok
se potýkáme s pravidly, pøedpisy a
termíny, které nás svazují. Touha po
svobodì a volnosti je stará jako lidstvo
samo a na dovolené bychom ji mìli
nejenom každému dopøát, ale také si ji
nenechat od nikoho vzít.
Pokud máte dovolenou spojenou s
pohodou, relaxem a ètením knížek, rádi
bychom pøipomnìli všem ètenáøùm, že
Obecní Knihovna v Novém Sedle,

Datum vydání: 07.07.2017

kterou má na starosti paní Hana
Kovandová, je otevøena každé úterý od
15,30 do 17 hodin a knihovna v
Sedèicích, kde je knihovnicí paní Helena
Kubátová, každé pondìlí od 17 do 18
hodin. Na knihovnice se mùžete obracet
napøíklad s pøáním, které knihy má
zapùjèit ze žatecké knihovny. Navštivte
naše knihovny a staòte se novými
ètenáøi.■
Vl. Kubelíková, redaktorka

Informace Obecního úøadu Nové Sedlo
?
Høištì na plážový volejbal
Když se v Novém Sedle budovalo
moderní víceúèelové høištì s umìlým
trávníkem, muselo mu ustoupit høištì na
plážový volejbal. Aby v èervenci mohl
probìhnout tradièní Turnaj v plážovém
volejbalu, vybudovali v mìsíci èervnu
zamìstnanci obecního úøadu høištì
nové.
Vznikl tak komplex sportoviš, který
je koncipován tak, aby ho mohla
využívat pro sport, zábavu i relaxaci co
nejširší veøejnosti. Na své si pøijdou
nejen aktivní a rekreaèní sportovci, ale

také dìti. V areálu je fotbalové høištì, v
další èásti se nachází víceúèelové
sportovištì na tenis, nohejbal, odbíjenou
a další sporty. Jeho povrch je pokryt
kvalitním umìlým trávníkem, høištì je
osvìtleno. Milovníci plážových sportù
mohou využívat høištì upravené na
plážový volejbal s podkladem z
kvalitního písku. Uvnitø areálu je k
dispozici také zázemí pro sportovce sprchy, toalety, šatny. Dìtské høištì
potom nabízí pískovištì, houpaèky,
skluzavku a další atrakce.■
Vl. Kubelíková, redaktorka

?
Svatba v netradièním prostøedí

Svatební obøad je nejdùležitìjší èást
svatebního dne a mùže být uskuteènìn
více ménì na jakémkoliv místì. Svatba v
netradièním prostøedí sestává nezapomenutelným zážitkem pro všechny
zúèastnìné. Park mezi kostelem
Nejsvìtìjší Trojice a sv. Václava a
zrekonstruovanou farou v Novém Sedle
si jako originální místo pro neopakovatelnou romantickou svatbu zvolili
snoubenci Jan Luxa a Adéla Tamchynová. Své ano si zde øekli v sobotu 17.
èervna 2017.

Petr Sýkora, starosta
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Novomanželùm do spoleèného
života pøejeme všechno nejlepší, a je
jeden pro druhého tím nejlepším
pøítelem, nejvìtší radostí a životní
láskou! Gratulujeme.■

...pokraèování ze strany 1
?
Separování odpadu: Jak správnì tøídit

nápojové kartony?
Nápojové kartony neboli krabice od mléka,
vína èi džusù. V ÈR se tøídí do kontejnerù rùzných
barev a tvarù - vždy jsou ale oznaèeny oranžovou
nálepkou. V menší míøe je obce sbírají
prostøednictvím oranžových pytlù. Roènì se takto
v celé ÈR vytøídí bezmála 4 tisíce tun tohoto
materiálu.
V ÈR se zaèalo se sbìrem a tøídìním
nápojových kartonù systematicky v roce 2003.
Do té doby byly vnímány spíš jako nežádoucí
pøímìs a jejich využití bylo sporadické. V
souèasné dobì jsou nápojové kartony již
plnohodnotnou souèástí tøídìného sbìru - vždy
ze 75% jsou tvoøeny velmi kvalitním papírem.
Zpracování je prakticky stejné jako u
sbìrového papíru - nápojové kartony se rozmixují
ve vodní lázni. Papírová vlákna se pak pøidávají k
bìžné papírovinì a nanáší se na papírenský stroj.
Výsledkem jsou role nového papíru, které se
používají na výrobu sáèkù a tašek. Druhou
možností recyklace nápojových kartonù je
výroba stavebních a izolaèních desek.
Ty mají podobné vlastnosti jako sádrokarton,
v nìkterých parametrech ho dokonce pøedèí.
Desky lze navíc kombinovat i s jinými materiály
jako jsou pìnový polystyren nebo polyuretan vznikají tak panely, ze kterých je možné montovat
tepelnì nebo zvukovì izolaèní pøíèky, podhledy
nebo izolace. Z panelù je možné postavit celý
dùm, vèetnì obvodových zdí, nebo koupelen. V
ÈR stojí desítky domù z tohoto materiálu.

Kultura
?
Dìtský den

Tak je za námi další Dìtský
den. Poèasí vyšlo, což urèitì
pøispìlo k velmi hojné úèasti jak
dìtí, tak dospìlákù a fotbalové
høištì v Novém Sedle se zcela
zaplnilo dychtivými soutìžícími a
fandícími rodièi. Na dìti èekala
spousta stanoviš s rùznými
hrami a úkoly, všechny soutìže
podporovaly rozvoj obratnosti,
šikovnosti a trpìlivosti. Nechybìl
kolotoè ani jiné oblíbené atrakce.
Dìtský den se samozøejmì
nemùže obejít bez liboèanských
dobrovolných hasièù a jejich

pìnové show, pro kterou bylo
sobotní poèasí pøímo ideální. A
tak si kromì pìny dìti užily i
hromadné sprchování hasièskou
proudnicí. Celý den slovem i
hudbou provázel DJ Majkl.
Úspìšné zvládnutí akce takového rozsahu se neobejde bez
aktivního zapojení spousty dobrovolníkù. Všem, kteøí se
podíleli na hladkém prùbìhu Dìtského dne, patøí veliké díky.
Rozzáøené dìtské oèi jsou tou
nejlepší motivací do dalších let.■
Vl. Kubelíková, redaktorka

V naší obci odkládáme nápojové kartony do
nádob s plastem:
Do kontejneru patøí:
- krabice od džusù
- krabice od vína
- krabice od mléka a mléèných výrobkù
Do kontejneru nepatøí:
- mìkké sáèky od kávy
- mìkké sáèky od potravin v prášku
- nápojové kartony se zbytky nápojù a potravin
...èlánek pøevzatý ze Žateckého zpravodaje

Jubilea
od 01.07. do 31.07.2017
V mìsíci èervenci oslaví
své životní jubileum:
Jiøina Blažková Nové Sedlo
Vlasta Bartálová Nové Sedlo
Blahopøejeme a
pøejeme hodnì
zdraví,
spokojenosti.
a pohody.

Vl. Kubelíková, redaktorka
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?
Sranda bez plotù
V sobotu17.6.2017 se ve Staòkovicich konal již 17. roèník Srandy
bez plotù. I pøes menší obtíže se
Novému Sedlu povedlo dát dohromady soutìžní tým. Letošními
srandisty byli Gabriela Hergetová,
Andrea Koèanová, Pavla Blažková,
Ludìk Gyory a Andrea Svobodová.
Na místì nám tým z Deštnice
zapùjèil svého náhradníka Davida.
Obec Staòkovice letošní hry pøipravila na téma „Chmel je naše
zlato". Slavnostní zahájení a Chmelmarš provázela stylovì Žatecká
Chmelobrána.
Poté jsme se s dobrou náladou

?
Vesnice roku 2017
Do tøiadvacátého roèníku soutìže
Vesnice roku 2017 se pøihlásilo celkem 212
obcí z celé Èeské republiky. Z Ústeckého
kraje soutìží 16 obcí, z okresu Louny pouze
jedna a to Cítoliby. Obec Nové Sedlo, která v
loòském roce zvítìzila v krajské kole, mezi
soutìžícími chybí. Podle pravidel se obec,
která získala v krajském kole soutìže
ocenìní Zlatá stuha, po dobu následujících 2
let nemùže soutìže zúèastnit. Starosta obce
pan Petr Sýkora je ale èlenem krajské
hodnotitelské komise, která mìla za úkol
navštívit všechny obce Ústeckého kraje
zaøazené do této soutìže. Komise složená z
odborníkù a ze zástupcù døívìjších vítìzù a
držitelù titulu Vesnice roku hodnotí obce
autor: Andrea Svobodová podle jejich prezentace a také na základì
prohlídky a rozhovorù se zástupci
samospráv èi spolkù. Je to obrovská zkušenost rozhodnout, která obec je lepší než ty
ostatní. Všechny pøihlášené obce jsou hodnì
vyrovnané a nìkdy rozhodují malièkosti.■

vrhli do soutìžení. Samostatné
disciplíny byly velice dobøe a vtipnì
pøipraveny. Zasadili jsme chmelové
babky, postøíleli chmelové vlky,
sklidili úrodu, abychom mohli vše
zakonèit tradièní doèesnou. Tým
Nového Sedla se letos umístil na
nezvyklém, 14. místì, z celkového
poètu 17. týmù.
Velice milým pøekvapením byl
nezvykle poèetný tábor „sedelských" fanouškù, kteøí pøijeli podpoøit, fandit a užít si prima den.
Závìrem bychom rádi podìkovali
panu starostovi za podporu a zajištìní odvozu.■
Srandì zdar

Vl. Kubelíková, redaktorka

?
Noc kostelù
V pátek 9. èervna probìhla celorepubliková akce Noc kostelù, kdy se otevøely
brány našich církevních památek. Pøestože
obecnì se tento den tìší stále vìtšímu zájmu
a bylo možné prohlédnout si bìžnì nepøístupné èásti, do kostela Nejsvìtìjší
Trojice a sv. Václava v Novém Sedle moc
lidí nepøišlo. Je to dáno zøejmì tím, náš
kostel je každý rok pøístupný pøi koncertech
28. záøí a o adventu, a letos se navíc
uskuteènil koncert v kvìtnu, tedy krátce pøed
Nocí kostelù.
Noc kostelù 2017 skonèila a mùžeme se
tìšit na vidìnou na dalších pravidelných
koncertech, nejpozdìji však za rok na Noci
kostelù 2018. Vídeòský tým již stanovil
termín této akce i na rok 2018. Noc kostelù
2018 bude 25. kvìtna.■
Vl. Kubelíková, redaktorka

rùzné soutìže, které se odehrávaly na pìti
stanovištích. Dìti si tak mohly provìøit svou
zdatnost v jízdì na kolobìžce mezi kužely èí
ve skocích v pytli. Po dokonèení všech
disciplín byl každý odmìnìn sladkou cenou.
Celé dopoledne probìhlo v pohodové
atmosféøe plné dìtského smíchu a radosti.■

Základní škola a Mateøská škola Nové Sedlo
?
Mezinárodní den dìtí v naší škole
Dne 1. 6. 2017 se jako každý rok slaví celosvìtový svátek Mezinárodní
den dìtí. Na naší škole v Novém Sedle se tento svátek odehrával již tradiènì
ve znamení sportovních a spoleèenských her. Pro dìti byly pøichystány
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?
Cyklovýlet ZŠ
Ani letošní zatím nejteplejší den neodradil partu
cyklistù, žákù 2. - 5. roèníku
ZŠ Nové Sedlo, aby vyrazila
ve ètvrtek 22. èervna na
polodenní cyklovýlet v rámci sportovního dne školy.
Trasa byla vedena po vedlejších silnicích a polních
cestách smìrem k Nechranické nádrži pøes Bøežany,
Èínov, Roztyly, Chudeøín a
zpìt do Bøežan a Nového
Sedla. Po pøíjezdu jsme
pøekvapenì zjistili, že celková ujetá trasa mìøila 17km.
V prùbìhu výletu byl èas na
obèerstvení a relaxaci.
Kromì šlapání na kole si žáci

zopakovali základy zdravotnické první pomoci pøi
úrazech na kole, zvládli
základy obvazové techniky a
transportu zranìného ve
trojicích. Zbyl èas i na jízdu
zruènosti, která se dìtem
moc líbila.
Všichni byli odmìnìni
sladkostmi a diplomem za
úèast. Pochvalu zaslouží
všichni úèastníci za kázeò a
disciplinovanost na silnici i v
terénu. Doufám, že se v
hojném poètu žáci zúèastní
cyklovýletu i v pøíštím ško-■
lním roce.
Žáci 1. roèníku ZŠ byli
chodci v pøírodì.■

?
Akademie
Pøed definitivním zakonèením školního roku 2016/2017
si dìti z MŠ a žáci ZŠ Nové Sedlo pøipravili spolu se svými
p.uèitelkami a p.vychovatelem školní akademii pro rodièe,
prarodièe, známé a kamarády.
Akce se konala ve støedu 28.èervna 2017 v kulturním
sále nad místním pohostinstvím za poèetné úèasti publika
vèetnì milé úèasti bývalých žákù školy.
Program byl složen z vystoupení pìveckých, taneèních,

?
K500 v Žatci
Dne 27. èervna se ve výcvikovém prostoru K- 500 v Žatci
uskuteènila tradièní akce Rozlouèení se školou, které se
zúèastnili i žáci naší školy a dìti z MŠ. Pro dìti byl pøipraven
bohatý program a øada soutìží. Shlédli jsme ukázky práce
policie, hasièù, armády, vojenské policie, kynologù,
záchranáøù a vìzeòské služby. Celé dopoledne se vydaøilo a
dìti si zpøíjemnily poslední dny zbývající do konce školního
roku.■

recitaèních i dramatických za doprovodu živé hry na kytaru
i pomocí reprodukované hudby. Všechny dìti pøedvedly, co
se nauèily a vystoupení si užily. Program se urèitì líbil i
všem pøítomným.
V závìru akce probìhlo šerpování a pasování
pøedškolákù na školáky a zároveò i rozlouèení s páákem,
kteøí ze školy odcházejí.■
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Milé dìti, vážení rodièe a pøátelé naší školy, dìkujeme za
pøízeò a podporu v uplynulém školním roce 2016/2017,
pøejeme krásné sluneèné léto plné nezapomenutelných
zážitkù a tìšíme se na všechny v novém školním roce.
Mgr. Lenka Souèková, øeditelka

TJ NOVÉ SEDLO
Vážení a milí pøíznivci dobrého fotbalu. Sezóna
2016/2017 je za námi a naši fotbalisté si v letošním roèníku
vybojovali, krásné 6. místo. Po nepøesvìdèivém jarním
úvodu, se sedelští hráèi zvedli a bojovali až do konce
sezony. Nejlepším støelcem našeho týmu byl Jiøí Jarolím.
Chtìl bych tímto podìkovat všem hráèùm a realizaènímu
týmu, jmenovitì trenéru Jiøímu Jarolímovi a jeho
asistentovi Josefu Kyjacovi za srdcem odbojovanou sezónu a popøát jim spoustu fotbalového štìstí do dalších sezón.
Výsledky:
Vilémov – TJ Nové Sedlo – 2:4
TJ Nové Sedlo – Klášterec – 3:6
Speciální podìkování patøí Obci Nové Sedlo, jejímu starostovi Petru Sýkorovi a jejímu zastupitelstvu, za
neúnavnou podporu sportu v Novém Sedle. Dále bych chtìl podìkovat všem, kteøí se podílí na chodu klubu a
údržbì høištì.
Velký dík samozøejmì patøí všem vìrným fandùm, kteøí si našli v prùbìhu sezóny cestu na naše zápasy, a
vìøím, že budou náš klub podporovat a fandit mu i v dalších sezónách.
Jakub Èerný
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NOVOSEDELSKÝ ZPRAVODAJ
Z

V

R

P

Skóre

B

+/-

1.

#

FK Vroutek

Celková tabulka

26

18

5

3

114:55

63

24

2.

FK Klášterec n.Ohøí

26

18

4

4

98:45

59

20

3.

SK Èernovice

26

16

2

8

80:48

51

12

4.

SK "Havran" Kryry

26

14

6

6

80:51

51

12

5.

SK Strupèice

25

13

1

11

61:52

40

1

6.

TJ Nové Sedlo

26

12

2

12

71:68

39

0

7.

FK Blažim

26

10

4

12

80:96

37

-2

8.

Sokol Tuchoøice

26

10

4

12

73:67

36

-3

9.

Baník Bøezenecká Chomutov 26

10

3

13

72:76

35

-4

10.

SK Ervìnice - Jirkov B

26

7

7

12

58:88

31

-8

11.

FK Braòany Mlékárna

25

9

3

13

48:78

31

-14

12.

SFK Meziboøí

26

9

2

15

44:67

29

-10

13.

TJ Sokol Vilémov

26

6

2

18

62:96

22

-17

14.

TJ Slovan Vejprty

26

5

3

18

51:105

19

-20

OPRAVY A
REKONSTRUKCE
STØECH
provádíme klempíøské a
pokrývaèské práce
Kovanda Luboš
tel.: 720 636 090

LETNÍ KINO ŽATEC - kompletní
program na ÈERVENEC 2017
1.7.

Holky na tahu

2.7.

Transformers: Poslední rytíø

4.7.

Extremní rychlost

6.7.

Smrtihlav: Muž se železným
srdcem

5.7.

Já padouch 3 (Mimoni)

7.7.

Spider-man: Homecoming

8.7.

Já padouch 3 (Mimoni)

9.7.

Všechno úplnì všechno

13.7.

Tehdy spolu

14.7.

Válka o planetu opic

15.7.

Spider-man: Homecoming

16.7.

Oklamaný

20.7.

Milovník po pøechodu

21.7.

Dunkerk

22.7.

Valerian a mìsto tisíce planet

23.7.

Válka o planetu opic

27.7.

Srdeènì vás vítáme

28.7.

Maxinožka

29.7.

Baby Driver

30.7.

Valerian a mìsto tisíce planet
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