Novosedelský
listopad 2011
Zpravodaj
císlo 11 rocník I.

Vážení spoluobèané,
v mìsíci listopadu u nás v obci
probìhlo nìkolik úprav, a už je to
rekonstrukce - obnova obecního
parku pøed farou, s jejímž návrhem
rekonstrukce jste se mohli
seznámit na webových stránkách,
nebo vývìsních skøíòkách v Novém
Sedle, nebo vymalování èekáren.
V tomto mìsíci také došlo k
finálnímu zakonèení jednání s
Øímskokatolickou církví a to
podepsáním kupní smlouvy fary
è.p. 36 v Novém Sedle a bezúplatným pøevodem kostela sv.
Bartolomìje v Žaboklikách. Tyto
nemovitosti jsou již v majetku obce.
Dále bych chtìl informovat o
rozmístìní nových odpadkových
košù, které byly vyrobeny zamìstnanci obce a vìøím, že budou
plnì využívány k odhazování
Vašich odpadkù.
Na závìr bych chtìl všem
spoluobèanùm popøát krásné
Vánoce, v novém roce mnoho
zdraví a štìstí a zároveò Vás
pozvat na kulturní akci - koledy v
podání „Žateckého pøíležitostního
sboru”, která se bude konat dne
18.12.2011 od 14:00 hod. v kostele
sv. Václava v Novém Sedle.
Petr Sýkora, starosta obce

Opustili nás:
Bronislava Vršatová
Nové Sedlo
Vzpomínka:
Dne 7.12.2011 tomu budou již dva
roky, kdy nás neèekanì a náhle opustil
Ing. Jiøí Blochin. Tìm, kteøí na nìho
nezapomnìli a vìnují mu tichou
vzpomínku, dìkuje matka Marie
Blochinová a manželka Eliška
Blochinová.
Ke vzpomínce se pøipojuje i redakce
zpravodaje. Ing. Jiøí Blochin svým
pøístupem k investièním akcím
realizovaných Obcí Nové Sedlo,
pøispìl nejen poskytnutím mechanizace, ale v rámci svých kompetencí
zásadnì pomohl mimo jiné i ke
zdárnému dokonèení napøíklad
sportovního areálu TJ Nové Sedlo.

Vážení ètenáøi zpravodaje,
rok s rokem se sešel a máme tu mìsíc prosinec. V supermarketech a ostatních obchodech
nás již od øíjna svou výzdobou a nabízeným sortimentem upozoròují, že se blíží Mikuláš a
vánoèní svátky a je nejvyšší èas nakupovat dárky pro své blízké. Letošní svátky však
bohužel vychází na dny pracovního klidu a proto žádné pracovní volno navíc.
Konèící rok je však také bilancováním toho, co se nám podaøilo splnit z pøedsevzetí, které
jsme si na poèátku roku naplánovali. Pokud jsme uplynulý rok prožili v soukromém, ale i
pracovním životì v pohodì je to pro nás velkým pøínosem. Èas však nepøináší jenom samé
pøíjemné události ale i situace, které nám èásteènì a nìkdy bohužel i ve vìtší míøe
zkomplikovaly život. Známá moudrost však praví: „ èas vše zhojí“ a proto vstupme do roku
2012 s optimismem.
V mìsíci listopadu zaèíná advent. Takto se oznaèuje období posledních 4 týdnù pøed
vánocemi. Je to tedy období plné tìšení a oèekávání. V døívìjších dobách byla adventní doba
dobou pùstu, ten køesané svým zpùsobem drží dodnes, ale na rozdíl od svých pøedkù
nehladoví, pouze se snaží stravovat støídmì. Advent tedy trvá ètyøi týdny. Každou adventní
nedìli by se mìla postupnì zapálit jedna svíèka na adventním vìnci, jako symbol
pøicházejících vánoc. Adventní vìnec je vìtšinou vyroben z jehliènatých vìtví a ozdobený
ètyømi svícemi a pøírodními ozdobami. První adventní nedìle (železná) je 27. 11. 2011. Èasto
je to datum, kdy se v nìkterých domácnostech zaèíná péct cukroví - hlavnì perníèky, aby
dostateènì zmìkly nebo perníkový adventní vìnec. Tento perníkový vìnec si mùžete dát na
stùl a na dveøe zase povìsit vìnec z jehlièí a ozdob. Druhá adventní nedìle (bronzová)
pøipadne letos na 4. 12. 2011, tøetí adventní nedìle (støíbrná) je 11. 12. 2011 a poslední –
ètvrtá adventní nedìle (zlatá) 18.12.2011.
Pro dìti pak advent znamená také jistou tradici. První adventní nedìli by totiž každé dítì
mìlo dostat svùj vlastní èokoládový kalendáø s 24 okénky naplnìnými èokoládovými
kostièkami. Každý den až do Štìdrého dne pak otevírají jedno okénko, a tím se jim zkrátí
doba èekání na Ježíška.
Tuto dobu mùžete dìtem zpøíjemnit také návštìvou Regionálního muzea K. A. Polánka v
Žatci, kde od 24.11.2011 probíhá výstava Vánoce za hranicemi, která vám pøiblíží, jak se
slaví Vánoce v sousedních státech, zda všude zdobí stromeèek, jaké jsou zvyky a pokrmy o
Štìdrém dni a mnoho dalšího. Ètvrtou adventní nedìli (18.12.2011) potom mùžete navštívit
kostel Svatého Václava v Novém Sedle, kde ve 14,00 hod. vystoupí “Žatecký pøíležitostní
sbor“. Viz. kulturní rubrika.
Za redakèní radu: Kubelík Jaroslav

Usnesení
z 13. zasedání ZO ze dne 30.11.2011 (cástecný výpis)
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo:
-rekonstrukci veøejného osvìtlení
-rozpoètové zmìny è. 8, 9/2011
- smlouvu o financování pøedškolní docházky dìtí
-zpráva kontrolního výboru
-výbìr dodavatele na projektovou dokumentaci
Poznámka: S úplným znìním usnesení se mùžete seznámit na úøední desce.
Petr Sýkora, starosta obce

Jubilea
od 1.12. do 31.12. 2011
V mìsíci prosinci oslaví svá
životní jubilea tito obèané:
Amálie Dostálová -Nové Sedlo
Anna Šafránková - Nové Sedlo
Anna Kykalová - Žabokliky
Anton Gondáš - Nové Sedlo
Blahoprejeme a prejeme hodne
zdraví, spokojenosti a pohody.
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BLAHOPØÁNÍ
Dne 5.11.2011 oslavil své krásné životní
jubileum 60 let pan Josef Helásek ze Sedèic
a dne 9.12.2011oslaví neménì
krásné životní jubileum 60 let manželka
Marie Helásková.
Manželùm Heláskovým blahopøejeme.

Volby starosty, místostarosty a obecního zastupitelstva
V mìsíci øíjnu loòského roku probìhly volby do obecního
zastupitelstva, dne 11. listopadu pak ustavující zasedání
Zastupitelstva Obce Nového Sedla vèetnì volby starosty a
místostarosty. Novì zvolení zastupitelé (z nichž pouze ètyøi z
pøedchozího zastupitelstva a to paní Jitka Kovandová, pan
Miroslav Èerný a pan Milan Hoøejší a paní Marta Šimonovská,
která však z osobních dùvodù odstoupila z funkce zastupitele) se
rozhodli podílet se na veøejné správì Obce Nové Sedlo pro
volební období 2010/2014. Za paní Martu Šimonovskou, byl do
zastupitelstva zaøazen náhradník, za KSÈM pan Václav
Hamáèek.
K roènímu hodnocení patøí i to jak jsme byli spokojeni se
správou našich obcí zastupitelstvem obce. Požádali jsme proto
starostu Obce Nové Sedlo pana Petra Sýkoru, aby se vyjádøil, jak

hodnotí aktivitu zastupitelù obce. Zda jejich hlavní aktivitou není
pouze to, že se jednou za mìsíc zúèastní zasedání a odhlasují
projednávaný bod zaøazený na jednání zastupitelstva. Je
samozøejmé, že nemùže mít dostateèný pøehled o tom, jaký
kontakt mají zastupitelé s obèany jednotlivých obcí a jak se snaží
jejich pøípadné problémy øešit, ale èásteèný pøehled o èlenech
zastupitelstva si jistì za uplynulý volební rok uèinil.
Pøipomínáme vám proto èleny zastupitelstva vèetnì jejich
zaøazení v jednotlivých komisích a výborech, abyste se dle
vlastních zkušeností napøíklad pøi osobním kontaktu se starostou,
nebo na jednáních zastupitelstva mohli vyjádøit, jak jste s prací
zastupitelù spokojeni. Pøípadnì mùžete svùj názor sdìlit, nebo
zaslat redakci zpravodaje.

Zastupitelstvo v tomto roce pracovalo v tomto složení:

Vyjádøení starosty obce pana Petra Sýkory:
Za uplynulých 12 mìsícù ve funkci starosty jsem již mìl
možnost poznat jednotlivé zastupitele, jejich zájmy o funkci
apod. Jsem rád, že vìtšina èlenù pracuje aktivnì, mají zájem,
spolupracují, pøicházejí s novými nápady co a jak
zlepšit…Bohužel, 1 zastupitelù se hodnotit nedá, protože se s
nimi setkávám pouze na zasedání zastupitelstva, které se koná
jednou za mìsíc a ani na tomto zasedání kolikrát není úèast
stoprocentní a stane se, že neúèast zastupitele není omluvena.
Vìøím, že se jejich pøístup k funkci zastupitele zlepší a pøíštì budu
moc konstatovat, že funkci zastupitele vykonávají tak, jak se od
nich oèekává. Proto zatím jejich jména nebudu zveøejòovat,
protože sami ví, kterých zastupitelù se to týká.
Na závìr bych chtìl podotknout, že si velice vážím
návštìvníkù webových stránek obce, kteøí kladnì hlasovali (cca
75%)na otázku ankety a jsou s prací vedení a zastupitelù obce
spokojeni.

p. Petr SÝKORA – starosta obce
p. Milan HOØEJŠÍ - pøedseda bytové komise, èlen kulturní
komise
p. Miroslav ÈERNÝ- pøedseda kontrolního výboru
pí. Zuzana ASCHENBRENEROVÁ - pøedseda finanèního
výboru
pí. Jitka KOVANDOVÁ - pøedseda komise sociální a sociálnìprávní ochrany dìtí
p. Milan BUKOVSKÝ - místostarosta, pøedseda sportovní a
kulturní komise
p. Václav HAMÁÈEK – èlen zastupitelstva
p. Roman KOVANDA - èlen zastupitelstva
p. Miloslav ŽIEZIO -èlen komise životního prostøedí

Informace obecního úøadu:
V souèasné dobì je aktuelní èásteèná neshoda v zastupitelstvu
obce o renovaci parku pod farou a kaštanové aleje v ulici Farní. I
pøestože zastupitelstvo s pøedloženým projektem na ozdravìní
zelenì v uvedené lokalitì a tím souvisejícím pokácením
vzrostlých stromù souhlasilo, vznesli zástupci komise pro životní
prostøedí pøipomínku, že kácení v rozsahu, jak je uvedeno v
projektu je zbyteènì drastické a bylo by vhodné postupovat
uvážlivìji. Dle jejich názoru by nemìlo docházet k tomu, aby v
kaštanové aleji a pøilehlém parku vznikly proluky, které naruší
estetický vzhled této lokality.
Nikomu z nás, kteøí máme kladný vztah k pøírodì, není
lhostejné, když dochází k odstraòování vzrostlých stromù v
kaštanové aleji v ulici Farní, která byla vysázena v roce 1914
panem Josefem Rozenkranzem, pøistìhovaným hospodáøem ze
spolku Horního Jiøetína. Bohužel stáøí a zdravotní stav nìkterých
stromù neumožòuje jejich ozdravìní pouze proøezáním nebo
odstranìním silnì poškozených vìtví, tak by celá alej zùstala
zachována v pùvodním stavu.
Obec proto požádala o odborný posudek a z tìchto podkladù je
nutno vycházet. Pøedpokládáme, že zastupitelstvo obce pøi svém
rozhodování zvážilo všechny aspekty, které pøedložený projekt
obsahuje. Nebuïme však ke všem projektùm v tomto pøípadì

obnovení zelenì tak skeptiètí. Chceme-li, aby zeleò v našich
obcích byla pro pøíští generace zachována v co nejlepším stavu, je
nutno pøistoupit i k nepopulárním zásahùm. Mùžeme si položit
otázku, v jakém stavu bude za deset a více let kaštanová alej s
pøilehlými parky vypadat. Jestli pøedáme tyto lokality v dùsledku
stáøí stromù a další zelenì zdevastované, nebo citlivým zásahem a
novou výsadbou obnovené.
Dne 21.11.2011 byly zahájeny práce na rekonstrukci
kaštanové aleje a pøilehlých parkù v ulici Farní a ulici Krátké.
Zima, která je obdobím tak zvaného vegetaèního klidu, je pro tyto
zásahy nejvhodnìjší a nejšetrnìjší. Odstranìna byla èást
vzrostlých stromù, vèetnì náletových. Že kácení nìkterých
stromù je oprávnìné, svìdèí fotodokumentace. Kmeny stromù
(zvláštì kaštanù) jsou ve vnitøní struktuøe tak narušeny, že bylo
jen otázkou èasu, kdy pøi vìtším poryvu vìtru nìkterý ze stromù
nápor nevydrží a svým pádem poškodí blíže stojící nemovitosti,
nebo zpùsobí vážné poškození zdraví náhodnì procházejícím
obèanùm. Vìøíme, že fotodokumentace, ale i osobní pohled na
kmeny pokácených stromù pøesvìdèí i oponenty kácení, že tento
postup je správný. Finanènì se na rekonstrukci parkù nemalou
èástkou 200.000,- Kè podílí akciová spoleènost Èeských
energetických závodù.
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Informace obecního úøadu pokraèování ze strany 2
S podrobným projektem rekonstrukce kaštanové aleje a pøilehlých parkù se máte možnost seznámeni na internetových stránkách
obce, pøípadnì ve vývìsní skøíòce. Fotodokumentací na internetových stránkách vám pøiblížíme prùbìh rekonstrukce.

Výsadba èervených kaštanù v ulici Farní a farní zahradì

Obecní zastupitelstvo se na svém zasedání také zabývalo
odkoupením fary v obci Nové Sedlo a bezúplatným pøevodem
kostela sv. Bartolomìje v Žaboklikách do majetku obce Nové
Sedlo. Dva èlenové (p. Žiezio, p. Kovanda) zastupitelstva s
tìmito transakcemi nesouhlasí a mají názor, citujeme: “a se
církev o tyto nemovitosti postará sama“. Chtìjí faru a kostel
ponechat svému osudu, pøípadnì faru v Novém Sedle odstranit a
na jejím místì postavit rodinné domky a kostel v Žaboklikách „
tak a spadne“. O tìchto názorech, i když menšinových, lze
polemizovat.Jistì se najdou zastánci, ale i odpùrci tohoto názoru.
Souèástí obce Nové Sedlo je fara od roku 1754 a kostel v
Žaboklikách dle dobových dokumentù je jeden z nejstarších. Z
dostupných dokumentù vèetnì církevních nelze pøesnì stanovit,
kdy byla výstavba kostela zahájena.Místní tradice klade založení
kostela do doby kolem roku 1200 a za zakladatele se považuje
pražská kapitula. Za dobu své existence prošly tyto církevní

objekty nejen dùstojnou údržbou a renovací, ale v posledních
desetiletích i nedostateèným zájmem, jak ze strany majitelù, tak
i orgánù státní správy. Tito svojí neèinností pøispìli k dnešnímu
katastrofálnímu stavu tìchto nemovitostí. Má v tomto trendu snad
pokraèovat i naše generace? Investièní náklady na opravu a
obnovu tìchto objektù budou finanènì nákladné a budou hrazeny
z fondù EU a také z rozpoètu Obce Nové Sedla. Vìtšinový názor
èlenù zastupitelstva je tyto objekty zachránit pøed devastací a
pøedat je pøíštím generacím v zachovalém stavu.
Byly dokonèeny úpravy vnitøních prostor autobusových
èekáren v Novém Sedle, Žaboklikách a Sedèicích. Protože
zpravodaj je vydáván v èernobílém provedení máte možnost se s
barevným provedením seznámit osobním náhledem do èekárny v
Novém Sedle, nebo na webových stránkách obce. Malbu provedli
odsouzení vìznice Nové Sedlo. Obrazový námìt vybrali žáci ZŠ
a MŠ v Novém Sedle.

Dne 15.11.2011 byl do pravé kostelní vìže kostela Svatého Václava a nejsvìtìjší trojice vložen tubus s archivními dokumenty o
historii obcí Nové Sedlo, Sedèice, Žabokliky, Chudeøín, Bøežany a Èíòov. Mimo struèného písemného shrnutí hlavních událostí z
historie i souèasnosti, byly vloženy i fotografie zobrazující vzhled našich obcí od roku 1905 (více ve fotogalerii na
www.nove-sedlo.cz.

Starosta pan Petr
Sýkora a kronikáø
obce Jaroslav Kubelík
pøi vkládání
dokumentù do tubusu.
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Návštìvníkùm internetových stránek Obce Nové Sedlo se
snažíme pøedkládat co nejèerstvìjší informace o dìní v našich
obcích vèetnì fotodokumentace. K tomuto úèelu jsme otevøeli
novou rubriku „aktuality“. V této rubrice budou vložené
pøíspìvky zveøejòovány pouze omezenou dobu tak, aby mohly
být dle potøeby aktualizovány. Dalším komunikaèním
pøíspìvkem zvláštì pak pro zahranièní návštìvníky je možnost
vybrat si z 58 jazykových mutací poèínaje svìtovými jazyky jako
je angliètina, nìmèina, francouzština, ale i pøeklad pro nás
exotických jazykù napø. japonština, arabština apod.
Dìkujeme návštìvníkùm webových stránek, kteøí se zúèastnili hlasování v anketì s dotazem „Jak jste spokojeni s

obsahem Novosedelského zpravodaje“. Z celkového poètu 230
hlasujících se 63,5% vyjádøilo kladnì, 17% je spokojeno z èásti a
19,6 % je nespokojeno. I pøes vysoké kladné procento, které nás
potìšilo, budeme po obsahové stránce pracovat na zkvalitnìní
zpravodaje, aby nespokojených ètenáøù bylo co nejménì.
Nikdo z nás, kteøí zpravodaj pøipravujeme, nemìl pøi jeho prvním
vydání v lednu letošního roku zkušenost v tomto oboru a uèíme
se a sbíráme zkušenosti, jak se øíká za pochodu. Že se nám to
èásteènì daøí, svìdèí i výsledek ankety.
V horní hospodì ve výèepní místnosti byla provedena
výmìna døevìných oken za plastová. Zlepšil se tím nejen vzhled,
ale pøedevším došlo k zamezení úniku tepla.

Jak jsme již avizovali, byla v obci Sedèice v bývalé provozovnì Jednoty Podboøany, otevøena nová prodejna se smíšeným,
pøevážnì potravináøským zbožím. Otevøením prodejny odpadla obèanùm Sedèic a pøilehlých obcí starost jezdit za nákupem
základních potravin do vzdálených nákupních støedisek. Sortiment prodávaných produktù, jak je patrno z fotografií, je na dobré
úrovni. Nyní záleží na obèanech Sedèic, aby služeb této prodejny využívali co nejvíce, aby pro nerentabilitu nebyl nájemce nucen
odstoupit od uzavøené smlouvy a prodejnu uzavøít.

Dl

Jedním ze závažných problémù, který má vliv na základní
životní standard nìkterých našich spoluobèanù a jejich rodin, je
nalézt poblíž trvalého bydlištì zamìstnání pøimìøené jejich
kvalifikaci a vzdìlání. Jsou mezi námi obèané, kteøí jsou ochotni
pøijmout i zamìstnání, které neodpovídá jejich vzdìlání, ale za
pøedpokladu že finanèní ohodnocení bude podstatnì vyšší než
pobírání sociálních dávek. Tato možnost je však minimální.
Zbývá pak jediné, a to dojíždìt za prací do vzdálenìjších míst,
kde je ještì pracovní uplatnìní možné. Ne všem ale dojíždìní do

zamìstnání vyhovuje, a již z rodinných dùvodù, napø. péèe o
dìti, nebo kvùli komplikované dopravì. Bohužel se mezi
evidovanými uchazeèi o zamìstnání najdou i obèané, kterým
souèasný stav sociálních dávek plnì vyhovuje a o skuteènost, že
by si na své životní potøeby vydìlali prací je jim cizí.
Pro vaši informaci uvádíme stav k 31.10.2011: poèet
nezamìstnaných evidovaných na Úøadu práce v obvodu všech
našich obcí je 55, tj. z poètu aktivních obyvatel 17,96 %.
Text a foto Jaroslav Kubelík

Drakiáda aneb Podzimní pábení s vùní peèených brambor
Poletující listí stromù v povìtøí jasnì znaèí, že èasy letní jsou již dávno tytam. Tudíž nejvyšší èas oslavit èas podzimní !! A od toho tu máme tradièní setkání tìch,
kterým nevadí ta trocha vlezlého studeného vìtøíku, ale naopak jim voní hoøící døevo a peèené brambory - Podzimní pábení – Drakiáda. Tradiènì v den státního svátku,
17.11. , jsme se v pomìrnì hojném poètu sešli u „kaplièky“, abychom sousedsky poklábosili a tentokráte i prohnali rukodìlné i koupené draky. Aè mnoho vìtrù nedulo,
pøesto se k nebi vznesl poèetný houf drakù, ptákù a jiných neøádù. A kdo se nezúèastnil, nemohl ani zøít div divoucí, kdy dokonce i Hurvínek vesele poletoval nad poli !!
Peèené brambory v popelu mají nezamìnitelnou chu a pøíjemnou náladu doplnil i horký èaj, tedy není se èemu divit, že se úèastníkùm ani moc domù nechtìlo. Až
padající soumrak rozehnal toto milé setkání. A mì nezbývá nic jiného, než pozdravit všechny Vás, kteøí z nejrùznìjších dùvodù nemohli pøijít, mnohokrát podìkovat
Kovanïákùm za velkou pomoc pøi pøípravì a tìšit se na setkání pøíští, to jarní. Pohodový zbytek podzimních dnù pøeje.
Milan Hoøejší
Omlouváme se za nezveøejnìní fotografií z Drakiády aneb Podzimní pábení s vùní peèených brambor z technických dùvodù! Více na www.nove-sedlo.cz

Dopis redakci
Milí „Sedláci“!
Tak jsem se na Vás zase jednou byla podívat. A byla jsem pøekvapená, jak pìknì jste se ve ètvrtek 17. listopadu sešli u kaplièky u „Zlaáku“. Potkala jsem tam
spoustu svých starých známých a kamarádek a byla jsem ráda, že tam byli se svými dìtmi a draky.
Ale pìknì od zaèátku. Byla to totiž Drakiáda aneb Podzimní pábení s vùní peèených brambor. Draci letos skoro létali už druhý rok. A budete se divit, že se o výrobu
drakù pokusili nejen jedni rodièe. Poèet drakù byl hojný, pøestože poèasí zrovna drakùm k létání moc nepøálo. A také v sortimentu papírnictví už byli umístìni ve skladu
a nikdo už nepoèítal s jejich koupí. Dìti se však snažily ze všech sil, aby jejich dráèek nezùstal pozadu a taky se prohnal nad polem.
Když už byly dìti unavené, nacpaly se peèenými brambory, které se i daly sníst po odstranìní rùznì tlusté vrstvy opeèení – zauhlení. Vždy se taky o peèení staral
sám Majkl a oheò starostlivì udržoval nikdo jiný než Roman Kovanda, jehož zkušenosti s udržováním ohnì narùstají s každým turnajem ve volejbale, kde zuhelòuje pro
zmìnu steaky. Teplý èaj s pøíchutí rumu pøišel k duhu hlavnì postávajícím, pøihlížejícím a debatujícím rodièùm.
Zámìr, netradiènì uctít tento listopadový svátek, se urèitì povedl. Dìtem se domù moc nechtìlo a zdravé jádro se rozcházelo, až za soumraku. Procházka to byla
pøíjemná. Setkání ještì pøíjemnìjší. Už se tìším, kdy se za Vámi zase pøijedu podívat.
Vaše Vlaïka Blochinová
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Podìkování
Za celý kolektiv, dìti a žáky Základní a Mateøské školy Nové
Sedlo, bychom chtìli podìkovat týmu pracovníkù Vìznice Nové
Sedlo, který nám daroval spoustu krásných hraèek a výukových
pomùcek. Náš vøelý dík také patøí všem šikovným lidem, kteøí se
pøímo úèastnili výroby. Všechny darované hraèky a pomùcky
byly rozdìleny mezi mateøskou a základní školu, kde poslouží,
a pøi výuce èi pøi pøíjemných chvilkách strávených hrou.
Musíme také zdùraznit, že skladbou hraèek a pomùcek jste se
pøímo trefili do potøeb naší školy a všechny dáreèky budou
využity pøi uèení a rozvíjení schopností našich dìtièek.
Helena Bidmonová, uèitelka MŠ
Informace ZŠ a MŠ Nové Sedlo - prosinec
5.12. Vánoèní koncert dìtí MŠ, žákù ZŠ a pedagogù školy u
rozsvíceného vánoèního stromu v 16:00 hod. „Zpívání pod
nebeskou oblohou”, dopoledne vystoupení v peèovatelském
domì - Vánoèní trhy - zboží vyrobené dìtmi
11.12. Mezinárodní den hor - ekologická výchova a
vzdìlávání, beseda o zdravém životním stylu, sportování
14.12. Návštìva Mìstské knihovny Žatec - beseda o Vánocích
15.12. Tvoøivá dílna - zdobení kvìtináèù chvojím zápichy s
vánoèní tématikou
16.12. Dary zvíøátkùm - projekt Les ve škole, škola v lese,
krmení zvìøe, ptákù v lesíku
20.12. Návštìva partnerské školy ZŠ a MŠ Tuchoøice
2212. Vánoèní besídka - zpívání koled, ètení z knih o
Vánocích a nadílka. Ochutnávka cukroví od našich maminek
23.12. - 1.1. - Vánoèní prázdniny
Dìti, žáci a zamìstnanci školy pøejí všem veselé Vánoce a
šastný nový rok 2012

POZVÁNKA ZŠ A MŠ NOVÉ SEDLO
Zveme rodièe a všechny obèany obce, a pøilehlých obcí, k
prožití adventního èasu u vánoèního stromu na
VÁNOÈNÍ ZVONÌNÍ „pod nebeskou oblohou” VÁNOÈNÍ KONCERT dìtí, žákù a pedagogù ZŠ A MŠ
dne 5. prosince 2011 v 16:00 hod pøed školou u vánoèního
stromu
Vánoèní trhy: výrobky dìtí, žákù, rodièù a pedagogù ve
vstupní chodbì budovy školy po vánoèním koncertu.

Historie obce Nové Sedlo II. èást

Pohled na Nové Sedlo ze západní strany z 28.12.1905
II. Ze starovìku
Jako v celém Žateckém okrese naléhají se i v Novém Sedle stopy starovìkého
osídlení. Takto se jeví jmenovitì Goldhûbel (Zlatý vršek, pahorek) a jeho okolí,
které bylo znaènì osídleno. Jeho zvláštní uzpùsobení a jeho terasovitá výstavba je
k tomu jako stvoøená. V této oblasti; zejména u ovèárny nachází se nálezy starých
kulturních pozùstatku, které vyhledával zanícený sbìraè a vyhledávaè
pozùstalostí pro zachování budoucím. Byl to majitel statku z Rybòan Václav
Burgstaller, který po dobu 12-ti let, 1874-1886 mìl pronajatý statek Nové Sedlo a
Chudeøín. Jeho znaèné historické nálezy v Novém Sedle uchovával v pùdní
komoøe svého panského domu v Rybòanech. V dùsledku požáru dne 15. øíjna
1902 byla tato cenná sbírka znièena. Pouze jednotlivé kusy mohly být
zachránìny. Bohužel nezùstaly ani nákresy. Co se našlo ve spáleništi a pozdìji
ještì bylo objeveno v Novém Sedle, je z vìtší èásti uloženo v centrálním muzeu

pravìkých dìjin pro Severní Èechy v Teplicích-Šanovì. Jednotlivé kusy se
nalézají také v Mìstském muzeu v Žatci a Chomutovì; také umìlecko-historické
dvorní muzeum uchovává jednotlivé nálezy. Mezi nimi se nacházejí zajímavé a
cenné zbytky rùzných kulturních úlomkù. Doba kamenná je zde zastoupena mit
facettierten Steinhammer aus dem Kulturkreise der Schnurkladmik?; * z doby
bronzové je dosti hrnkù, misek, èíší, závìsných pohárù s ouškem, jakož i kostìná
laloènatá tìtiva – jsou to svìdci typické lužické kultury. Také železná doba
keltsko-germánské periody (èasového úseku) je prokazatelná nálezy (La
Tenefunde), kde je nutno zmínit nádherný náramek z tmavì modrého skla (u
vykopávky kostlivce) a urnu.
Mnoho nálezù bylo uchováno zásluhou øídícího uèitele Antonína Weise,
který je vìnoval historickému muzeu. Tìmito nálezy je bez námitky potvrzen
germánský charakter osídlencù.
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Historie obce Nové Sedlo II. èást pokraèování ze strany 5
b) Místní dìjiny Nového Sedla
Jak už naznaèuje název (Nové Sedlo znamená
nové sídlištì) je obec novìjšího pùvodu. Také
okolnost, že Schlessingerova kniha zápisù (Pamìtní
kniha) mìsta Žatce nezmiòuje tak blízké Nové Sedlo,
vede k závìru, že toto místo (osada) ve starším èase
pod tímto jménem neexistovala. Ovšem v jedné
velmi dùležité listinì mìsta Žatce je zmínìno místo
Sotel, které je považováno spisovatelem dìjin mìsta
Žatce dr. Adolfem Seifertem v okresní povìdomosti
za nynìjší Nové Sedlo. Tato listina je vystavena v
Žatci v Castello veteri (ve starém žateckém hradì)
dne 13. února 1249 králem Václavem I., který tehdy
pobýval v Žatci a se svým synem Pøemyslem Otakarem po obsazení (pøevzetí) mìsta musel uzavøít smír.
Potom Pøemysl Otakar, markrabì moravský, se
postavil do èela spiknutí èeské šlechty proti králi
Václavu I. (1230-53), táhl proti nìmu do pole a vtrhl
se svým vojskem pøed mìsto Žatec, kde byl pøedtím
jeho otec pohostinsky pøijat, mìsto obklíèil a po
krátkém boji jej dobyl. Král Václav I., který nemohl
doufat ve šastné východisko, boj vzdal a uzavøel se
svým synem smír, který byl v Žatci obìma stranami
podepsán. Vedle tohoto smíru podepsal také král
Václav výše uvedenou listinu, podle které daroval
klášteru Waldsassen jako náhradu za válkou utrpìné
škody na majetku Pøítluky majetek Sotel, vèetnì
práva lovu, rybáøství a lesnictví.
Že úvaha Seiferta, že ono Sotel je souèasné Nové
Sedlo, nebyla žádná planá domnìnka, dokládá
skuteènost, že tehdy mìl klášter Waldsassen v žatecké krajinì dalekosáhlý majetek a pìstováním
ovoce a vinné révy zaujímal velmi úèinný vliv na
vývoj hospodáøství. Již v listinách z r. 1185, prostøednictvím kterých papež Luzius pøevzal majetky tohoto
kláštera pod ochranu, jsou zmínìny Pøítluky,
Presserny a Rozptyky. Je tudíž nablízku, že držení
kláštera získáním majetku Sedlo mìlo zakusiti
zaoblení. Jak významné asi bylo držení a vážnost
kláštera utvrzuje také ta skuteènost, že král Pøemysl
Otakar II (1253-78) pøi jedné návštìvì mìsta Žatce v
r. 1260 zprostil všechny lidi kláštera sídlící na území
hrabství závislosti od soudní moci žateckého soudu a
moc pøikázal tomuto klášteru rovnìž zajistil osvobození od cla na Ohøi. Tato listina je vystavena v Žatci
u pøíležitosti návštìvy krále Pøemysla Otakar II. Jak
dlouho zùstalo toto Sedlo v majetku kláštera
Waldsassen, o tom chybí další zprávy. Své majetky
(držení) v Presern si podržel (udržel) až pøes rok
1360, v kterémžto roce zde byla zøízena fara.
Dle domnìnky prošla ve Sotel pozdìji tak jako
Chudeøín do majetku Kleinadelingen (vladykù) a
možná jako 1407 blízké Sobìsuky kdysi lehla
popelem a znovu novì vystavena – tedy už jako Nové
Sedlo. Potom kolem roku 1444 se objevilo Nové
Sedlo již na mapì. Tehdy koupil Jindøich Fuka z
Krásného Dvora za 450 kop pražských Nové Sedlo a
pozdìji zaplatil jeho bratr Fremud jako poruèník
pozùstalých nezletilých dìtí dle dvorného dlužného
úpisu zbylý dluh v èástce 150 kop. V pøípadì, že se
jednalo o naše Nové Sedlo a nikoliv o Novou Ves nad
Bílinou (která se rovnìž nazývá Nové Sedlo) pøešla
by záležitost na panství Nový Dvùr a tím by byl
pøechod na Appelta von Vitzthun objasnìn. Potom
panství Krásného Dvora pøešlo do majetku pánù z
Kolowrat Krakovsky, kterým král Ladislav Pohrobek
(+ 1457) v roce 1454 pøenechal také mìsto Maštov
jako manství (léno, pùjèka). Albrecht z Kolowratu
údajnì prodal Nové Sedlo Appeltovi von Vitzthun tak
jak to provedl se Žaboklikami v. 1508. O tomto
Appeltu von Vitzthun víme, že obsadil Nové Sedlo.
Ale v roce 1533 mu bylo králem Ferdinandem,
pozdìji císaøem Ferdinandem I. zkonfiskováno (1.
konfiskace), naèež Appelt (1530) byl pro penìzokazectví ze zemì vypovìzen. Tento Appelt von
Vitzthun byl velice dobrodružnou postavou, pocházel z Nìmecka, byl nejprve dùvìrným rádcem vévody Viléma Saského, jeho mládí a nezkušenosti
zneužil tento prospìcháøský a úskoèný muž ve spolku
svých sobì rovných bratøí k napomáhání a plnìní
svých osobních zájmù. Ztratil nejen pøízeò vévody,
ale také své statky Koburg, Královce, Hildburgshausen a další a hledal si v Èechách nový domov.
Získal Šumburk u Klášterce a rozšíøil ve znaèné míøe

svùj majetek, k èemuž mu zjevnì nebyl žádný
prostøedek špatný. Mimo jiné mu náležely Rozptyly,
Klíèín, Rybòany, Žiželice – z èásti Žabokliky a další.
Ferdinand I. pøenechal majetek Rybòany, ke kterému
tehdy pøináležela ves Nové Sedlo a dva dvory v Žaboklikách Janu Žateckému z Vikáøova jako zástavu na
svùj dluh 1.400 Kop Žateckých grošù (Zemské desky
16, g. 16).
V roce 1570 pøešel statek Rybòany s Novým
Sedlem a èásti Pøeskak koupí na Bohuslava Felixe
Hassensteina z Lobkovic (Zemské desky 23, c 18),
který mìl sídlo v Líèkovì.
Byl to jediný syn Václava z Lobkovic a Lidonic,
roz. Vitzthun, narozený 13. ledna 1517 v Líèkovì,
oženil se v roce 1535 s Margaretou z Plavna. Z tohoto
manželství vzešly tøi dìti: Jan Waldemar, Bohuslav
Jáchym a Barbora. Aè utrakvistický protestant,
pøipojil se však ke králi Ferdinandovi I. a bojoval ve
válce 1546/47 pod knížetem Janem ze Saska proti
protestantùm, ve které v bitvì u Mûhlberg (24. dubna
1547) zvítìzil císaø Karel IV. Za tyto králi vykonané
služby obdržel od Ferdinanda I. ves Staòkovice za
250 grošù, dále èást vesnice Tuchoøice a Tvršice, dále
Trnovany ze 405 kop, které byly žateckým odòaty
kvùli vzpouøe. Kolem roku 1548 rozšíøil Bohuslav
Felix své panství Líèkov získáním Drahomyšle,
Ždánice, Pøeskonic, Sýrovice, 1552 Deštnice. V roce
1570 získal jak výše uvedeno s majetkem (statkem)
Rybòany také Nové Sedlo, pozdìji po 1780 také k
jeho majetku náležel Chomutov, Èervený Hrádek a
Hora Svaté Kateøiny, byl jedním z nejvìtších držitelù
pozemkù (nejvìtší statkáø) v Èechách.
Zastával také vysoké státní úøady: byl správcem
zemì Markrabství Dolní Lužice, 1570 vrchní zemský
soudce, 1572 císaøský rada, 1576 vrchní dvorní rada.
V tomto roce nechal postavit po nìm pojmenovaný
Felixburg u Rašovic. Vynikal také jako výborný
básník a uèenec. Založil v Chomutovì jednu z
nejbohatších knižních sbírek.
Byl èlenem nìmeckého spoleèenství (nìmeckého
spolku) ve Vítoboru a stýkal se s nejvýznaènìjšími
uèenci Nìmecka. Je pochopitelné, že byl žhavým
pøítelem luteránské reformace a na svém panství
horlivì podporoval protestantské uèení. Jako
patronátní pán mnohých farností mohl le...hce
odstraòovat katolické faráøe a nahrazoval je luteránskými kazateli a tím jednoduše vnutil lidu nové
uèení. Platila však právní zásada : cunius regio, illius
et religio. Zemøel na svém zánku v Líèkovì 27. srpna
1583 a byl pohøben v Chomutovì. Již v roce 1574
odstoupil panství Chomutov pro Mladou Boleslav a
8.000 zlatých doplatek pro v konviktu Jezuitù v Praze
pøísnì katolicky vychovaného hofmistra Jiøího
Pogela z Lobkovic. Bohuslavùv syn a dìdic Jan
Waldemar prodal tomuto pro velké zadlužení brzy po
smrti svého otce také panství Líèkov vèetnì všech
vesnic, mezi nimi také Nové Sedlo. Ves Chudeøín
prodal 1586 Janu z Valdštejna na Strojeticích, který
1574 koupil Sedèice a 1594 získal také Nové Sedlo.
Jan Waldemar z Logkovic zemøel bezdìtný 1595.
Jiøí Pogel z Lobkovic.
Jiøí Pogel vymìnil Chomutov za panství Mladá
Boleslav hlavnì proto, že v Mladé Boleslavi nebyla
vyhlídka pøevrátit panství, obydlené témìø celé
Èeskými bratry, na katolickou víru. V Chomutovì,
kde žilo ještì katolíkù mnoho a katolická duchovní
správa byla zcela potlaèena teprve pøed 3mi roky
(1571) Bohuslavem Felixem, doufal ještì nìèeho
dosáhnouti. Jako žák a pøítel Jezuitù v Praze byl s
nimi stále ve styku a chtìl jim založit spoleèenství.
Poroto povolal 1589 Jezuity do Chomutova a založil
zde 1591 z jednoho velkodušného daru spoleèenství
konviktu chovancù pro nemajetné studenty, kteøí
mìli být vychováváni (vzdìláváni) pøedevším v
Pristenu pro obsazení farností. Jiøí Pogel se tìšil jako
vrchní hofmistr zvláštní pøízni Rudolfa II., pøesto
mìlo ale kvùli svému katolickému smýšlení na dvoøe
Rudolfa II. mnoho nepøátel mezi nimi zejména
Jáchym Kolowrat z Krásného Dvora, kteøí zapøíèinili
jeho pád. K dùraznìjšímu pozvednutí katolické
reformace v Èechách usiloval Pogel o úøad vrchního
purkrabího. Protože Rudolf II. s obsazením otálel,
podal Jiøí Pogel s nìkterými ostatními pány jako
vedoucí èeského zemského snìmu stížnost a
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požadoval její zanesení do zemské desky. Protože se
øíšský snìm nejprve takovými žádostmi dlouho
zabýval a potom, aniž by královské pøedlohy povolil,
se pøedèasnì rozpadl, strhl na sebe Jiøí Pogel zlobu
císaøe a byl kvùli velezradì postaven pøed soud. Byl
odsouzen a okraden o všechen svùj majetek (2.
konfiskace) a uvìznìn v žaláøi nejprve v Kladsku a
potom v Lokti. Dne 28. kvìtna 1607 po více jak 14ti
letém žaláøování byl ranìn mrtvicí a v tichu noci
pohøben u kostela v Lokti. Pozdìji chtìli Jezuité jeho
mrtvolu pohøbíti dùstojnìji, ta se však nenalezla.
Císaøští komisaøi prodali 31.3.1594 po skupinách
èetný majetek bohatého Jiøího Pogela z Lobkovic.
Nové Sedlo pøešlo na Adama ze Sedèic, který již v
roce 1586 získal Chudeøín. Tak získalo Nové Sedlo
dle císaøského rozhodnutí (konfiskace) nového pána
a zažilo brzy tento pøechod ještì potøetí. Jan z
Valdštejna (+ 1597) odkázal svùj majetek svému
synu Adamu z Valdštejna, pána na Sedèicích. Adam z
Valdštejna nedržel Nové Sedlo dlouho, nýbrž ho
prodal spoleènì s Chudeøínem 1598 Jindøichu
Strojetickému ze Strojetic, prý za 6.500 Kop,
poslední za 700 kop èeských grošù.
Tento Jindøich Strojetický sídlil na novì zøízené
pevnosti Nové Sedlo a zemøel 1619. Zúèastnil se r.
1618 na povstání èeských stavù, které vedlo 23.
kvìtna k pražské defenestraci a poté vypukla hrozná
tøicetiletá válka. Proto byl zkonfiskován dne
23.6.1623 také majetek Nové Sedlo s vesnicí i
pevností, vèetnì lesù, rybníkù, mlýnù, zájezdních
hostincù, vinic a ostatního pøíslušenství a zároveò byl
zkonfiskován také majetek Bìšice (okres Kadaò) a
majetek Chudeøín (3. konfiskace!) a roku1624
pøenechán Jezuitskému kolegiu v Chomutovì. Toto
kolegium odstoupilo Nové Sedlo a Chudeøín v r. 1629
svobodnému pánu Christianu z Pottpusch a obì
osady zùstaly pod jeho dìdici až do 1754. O pùvodu
rodiny nemohlo býti nic vyšetøeno, aèkoliv její pùvod
mùže být pøesnì stanoven. Christian von Pottpusch
mìl dva syny. Františka Karla a Leopolda, František
Karel zdìdil Chudeøín, Leopold Nové Sedlo.
František Karel se oženil 1699 s Marií Klárou
Kulhanek z Klaudensteinu. Rodina Kulhankova z
Klaudensteina pocházela ze Žatce, její pøedkové byli
mìšané. Jeden z nich, Jan Jiøí Kulhanek byl 1689
povýšen do rytíøského stavu. Koupil 1681 neodvislé
panství Ždánice a mìl pravdìpodobnì dva syny,
Adolfa Karla a Jana Jakuba a jednu dceru Marii
Kláru, provdanou von Pottpusch. Syn Adolfa Karla,
Jan František byl povýšen do hrabìcího stavu, zemøel
1799 a leží pochován v kostelní hrobce v Novém
Sedle.
Ještì dnes existují potomci hrabìte Kulhanka,
kteøí zchudlí a zbaveni titulù šlechty žijí ještì v
rùzných místech Èech a podle jedné zprávy v
"Žateckém vìstníku z 26. února 1930 è. 47" vedli
zajímavý proces o panství Bystré v okrese Polièka s
areálem cca 2.600 ha a opírali se o místopøísežnou
výpovìï jednoho pøíslušníka rodiny z 5.4.1846,
žijícího v areálu panství Køivoklát.Kulhánkovi mìli
predikát a diplom na pergamenu se zlatými slovy,
který avšak jedna služebná z nedbalosti nebo z
nepozornosti pøedala jednomu krejèímu jako
podšívku do šnìrovaèky.
Svìøenství Bystré bylo se svolením císaøe Karla
IV. (1711-40) založeno Jakubem Hanibalem von
Hohenems z Vorarlbergu a v dùsledku dìdièného
narovnání nechala císaøovna Marie Terezie po
vymøení mužské linie knížat von Hohenems (1753)
vyplatit dcery starší linie, proti èemuž se zavázaly
zøíci se svìøenství k dobru habsburského roku, kdyby
se jednou z mladší linie našel dìdic. Když potom
1808 vymøela mladší linie a mìlo padnout svìøenství
na habsburský rod, pøihlásil se jeden hrabì Rodolf
von Kulhánek a uplatòoval nárok na Bystré, protože
jeho babièka z rodu Hohenems nebyla oprávnìna
zøíci se svìøenství také v souvislosti ke svým dìdicùm
a následovníkùm. Císaø František Josef pøenechal
jedné neteøi tohoto knížete Kulhánka k užívání 8
dvorcù vedle lesù, rybníkù a dvou pivovarù a po smrti
je pøevzal.Èeskoslovenská republika pøevzala tento
habsburský majetek, aniž by nìkoho odškodnila.
...pokraèování historie v èísle 12..
Dle archivních dokumentù zpracoval J. Kubelík

Sport
V pøedposledním zápase podzimní èásti
sezóny zajíždìli naši fotbalisté na høištì
Vroutku a chtìli prolomit nepøíjemnou bilanci
s tímto soupeøem, když ho nedokázali porazit v
posledních 3 utkáních v øadì. Zápase zaèal
opatrnì. Oba soupeøi dobøe bránili a moc
pohledný fotbal se nehrál. Až po 15. minutách
hry se dostali sedelští do šancí. Nejdøíve pálil v
dobré šanci z hranice šestnácky hostující Korf
ale branku netrefil. Na nìj v zápìtí navázal
pìknou støelou hostující Böhm ale domácí
gólman buï støeli kryl nebo se nevešli do
branky. A tak na druhé stranì udeøili domácí.
Po chybì hostující obrany se dostal k balonu
domácí Denk, sklepl na Hesse a ten se støelou k
tyèi nemýlil. Domácí tak vedli 1:0 a za stejného
stavu se šlo do kabin. Do druhého poloèasu
nastoupili hosté odhodlaní vyrovnat. Tlaèili se
pøed bránu soupeøe, ale domácí obrana
fungovala dobøe a chybìlo i trochu štìstí. Na
druhé stranì tak udeøili domácí. Po chybì
hostující obrany upláchl znovu domácí Hess a
vychutnal si hostujícího brankáøe Vávru a
zvýšil na rozdíl 2 branek. V 60. minutì už to
bylo 3:0, kdy si nerozumìl hostující obránce s
brankáøem a domácí Hess dokonal svùj
hattrick. V 70. minutì pøeci jen dokázali
sedelští snížit, když se krásnou ranou do
šibenice trefil hostující Živníèek a upravil
skóre na 3:1. Domácí se však nevzdali a
dokázali vstøelit ještì jeden gól, když se trefil
opìt Jiøí Hess a svým 4 gólem završil koneèné
skóre utkání na 4:1 pro domácí. V závìru ještì
pøišli hosté o stopera Hona, který byl vylouèen
za hrubé nadávky rozhodèímu a oslabil tak svùj

tým do dalších zápasù. Velký dík patøí
sedelským fanouškùm, kterých pøijelo do
Vroutku neuvìøitelných 30.
Poslední kolo hráli sedelští fotbalisté na
domácím høišti. Domácí nastoupili bez
vykartovaných Hona a Bašty. Od zaèátku
utkání diktovali domácí tempo hry. Pravidelnì
se dostávali do pøíležitostí, ale nedokázali
skórovat. V 10. minutì už se skóre mìnilo.
Domácí Son vyslal na branku hostù ostrou
støelu, brankáø jí neudržel a Korf balón doklepl
do sítì, 1:0 pro domácí. Za 5 minut už domácí
vedli o 2 góly, když se trefil Nguyen Ngoc Son
krásnou støelou k tyèi z hranice šestnácky.
Sedelští mìli ještì spoustu dalších šancí, ale
nepodaøilo se je promìnit a tak na druhé stranì
udeøili hosté. Po jednom z odkopu hostù se
dostal jejich hráè na pùlící èáøe k balónu.
Domácí obrana zaspala a hosté snížili na rozdíl
1 gólu. Do kabin se šlo za stavu 2:1 pro domácí.
Do druhého poloèasu vlétli domácí jako
uragán. Hned v 50. minutì zvýšili své vedení
na 3:1, když se opìt trefil Son. V 55. minutì
hosté pøišli o pravého záložníka, který byl za
sprosté nadávky na rozhodèího vylouèen. V
60. minutì se skóre mìnilo znovu, když po
pravém køídle upláchl domácí Korf a krásnou
pøihrávkou do vápna vybídl ke skórování
Jakuba Èerného, který zvýšil na 4:1 a vzápìtí
vystøídal. Na 5:1 zvyšoval v 70. minutì Milan
Bukovský støelou k tyèi. Tlak domácích byl
velký, hosté se stìží dostávali za pùlící èáru. Na
koneèných 6:1 upravil skóre domácí kapitán
Kaèenák, který vyslal støelu na bránu, a
hostující hráèi si srazili míè do branky. Velký

dík patøí divákùm, kteøí i v kruté zimì pøišli
fandit, a dorazilo jich neskuteèných 50.
Podzimní èást sezóny 2011/2012 je za
námi. Sedelští fotbalisté jsou v poloèase
sezóny na 6. místì a ztrácejí 5 bodù na 2 pøíèku.
Pùl mistrem se stal Slavoj Žatec C, který získal
29 bodù. Chtìl bych tímto podìkovat všem
hráèùm za bojovnost a výdrž i v zápasech kdy
se nám nedaøilo. Velký dík patøí obci Nové
Sedlo a jejímu zastupitelstvu za podporu, bez
které bychom naši èinnost nebyli schopni
provozovat. Dále bych chtìl podìkovat
Vìzeòské službì ÈR, konkrétnì vìznici Nové
Sedlo za pomoc pøi brigádách na høišti dále
všem, kteøí se starají o zázemí a chod klubu.
Jmenovitì jsou to: Miroslav Èerný, Tereza
Èerná, Michaela Makuková,Josef Adamec,
Dagmar Èerná a vedoucí mužstva – Josef
Valha. Všem tìmto a všem ostatním
nejmenovaným patøí velký dík a mùj osobní
obdiv kdy jsou ve svém volném èase ochotni
pomoci a pøiložit ruku k dílu.
Absolutorium a velký dík patøí všem
fandùm, kteøí podporují svùj tým jak na
domácích tak na venkovních utkáních. A
ukazují soupeøùm, že Nové Sedlo má nejlepší
fanoušky v 3. tøídì.
Za TJ Nové Sedlo bych chtìl popøát všem
fanouškùm a pøátelùm hodnì štìstí a zdraví do
nového roku a vyslovit pøání abychom jsme se
sešli ve zdraví na zaèátku jarní èásti se stejným
odhodláním, s jakým jsme ukonèili tu
podzimní.
Sportu zdar a fotbalu zvláš.
Jakub Èerný

Kulturní akce
Žatecký pøíležitostní sbor – 18.12.2011 ve 14.00 hodin v kostele svatého Václava a nejsvìtìjší trojice v Novém
Sedle.
Sbor založila v roce 1994 Anna Urbancová. V té dobì jej tvoøili studenti pøevážnì žateckých støedních škol, kteøí v dìtství zpívali
pod jejím vedením v pìveckém sboru Kvítek. Smíšené komorní tìleso je od svého vzniku podporováno finanèními pøíspìvky
mìsta, jehož název stále propagují. Prvního ocenìní se mu dostalo v roce 1996 na festivalu duchovní hudby Tibi Laus v Mostì,
kde získal prvenství v interpretaci povinné skladby Petra Ebena. Ve stejném roce zvítìzil v soutìži studentských pìveckých sborù
v Bohosudovì. Následovalo vítìzství v kategorii vážná hudba v soutìži Radia Most, vypsané pro podporu amatérských hudebních
aktivit. Velmi vítanou cenou byla možnost natoèit své první CD.
Pøevzato z internetových stránek: http://www.zpszatec.ic.cz/

Pozvánka
Obec Nové Sedlo srdeènì zve všechny dìti a jejich rodièe
na pøedvánoèní setkání s Mikulášem, andìlem a èertem, které se koná
dne 5.12.2011 v Novém Sedle od 17:00 hodin
na sále v Horní hospùdce.
Pro všechny je pøipraven zábavný program za úèasti
známého herce a divadelníka Michala Gulyáše
a pøedání mikulášské nadílky dìtem.
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Mìstské divadlo Žatec - program na prosinec 2011
8.12.
11.12.
12.12.
13.12.
14.12.
15.12.
17.12.
19.12.
22.12.

19:30
15:00
17:00
19:30
10:00
17:00
18:00
19:30
19:30

PAVLÍNA JÍŠOVÁ a pøátelé
TØI POHÁDKY NA VÁNOCE
VÁNOÈNÍ KONCERT ŽÁKÙ ZÁKLADNÍ UMÌLECKÉ ŠKOLY ŽATEC
NEBE ?
- 14:00 SNÌHOVÁ KRÁLOVNA
VÁNOÈNÍ AKADEMIE ŽÁKÙ ZÁKLADNÍ ŠKOLY 28.øíjna v Žatci
ÈESKÁ MŠE VÁNOÈNÍ – „ HEJ MISTØE !“
POŽÍRAÈI LEKNÍNÙ
VÁNOÈNÍ AKADEMIE STUDENTÙ OBCHODNÍ AKADEMIE V ŽATCI

Digitální kino Žatec - program na prosinec 2011
1.12. …17:30 / 2.12.. …17:30 / 3.12. …15:00 / 4.12.. …17:30 / 11.12. …15:00 / 28.12.. …17:30 / 30.12.. …17:30 / - KOCOUR V BOTÁCH 3D
1.12. …20:00 / 2.12.. …20:00 / 4.12. …20:00 / 6.12.. …20:00 - HRANAØI
4.12. …15:00 / 6.12.. …17:30 / 7.12. …17:30 / 10.12.. …15:00 - MICIMUTR
7.12. …20:00 / 27.12.. …20:00 - MUŽI V NADÌJI
9.12. …17:30 / 20.12.. …17:30 / 26.12.. …17:30 - ŠMOULOVÉ 3D
9.12. …20:00 / 20.12.. …20:00 - RUMOVÝ DENÍK
11.12. …20:00 / 28.12.. …20:00 - VÁLKA BOHÙ 3D
14.12. …17:30 / 16.12.. …17:30 / 21.12. …17:30 / 29.12. 17:30 - VELKÁ VÁNOÈNÍ JÍZDA 3D
14.12. …20:00 - VÌC: POÈÁTEK
16.12. …20:00 / 21.12.. …20:00 / 23.12. …20:00 - MISSION IMPOSSIBLE – GHOTS PROTOCOL
22.12. …17:30 / 23.12.. …17:30 / 27.12. …17:30 - ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3
22.12. …20:00 - POUPATA
26.12. …20:00 - AVATAR 3D
29.12. …20:00 / 30.12.. …20:00 - ÈERNÁ HODINA 3D

Hádanka

S

bývá i elektrická
hustì padající sníh s vìtrem
denní tisk
vìší se na vánoèní stromek
novoroèní jídlo
štìdroveèerní jídlo z hub a krup

C
Z

È

B

TAJENKA: kynuté vánoèní peèivo

Zemìdìlská farma Liboèany, Miroslava Naxery nabízí k
odprodeji brambory a cibuli:
V pracovní dny od 7,00 hod. – do 15,00 hod. Pøípadnì dle
dohody.
Informace na telefonu è. 415 712 866, 777 798 071
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