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MÌSÍÈNÍK Obecního úøadu Nové Sedlo

V

ážení obèané, opìt do
Va š i c h p o š t o v n í c h
schránek dorazil Novosedelský zpravodaj, který Vám
pøináší pravdivé a nezkreslené
informace ze života z našich obcí.
Bohužel pár jedincù se neustále
pokouší na sociálních síti šíøit
hloupé a lživé, ale podle pisálka,
zaruèenì pravdivé zprávy. Jedna z
nich se dostala i ke mnì, kde
pisálek obèanùm sdìluje, "že tedy
jako dìkují za opravu fasády
kulturáèku v Sedèicích a doufají
(nevíme ale kdo!!), že když už je to
tak nìjak opravené, tak budou
sledovat, jak dlouho to vydrží, než
to prý opadá a zda údajnì nebude
nìkdo z tìch nahoøe mít geniální
nápad to chtít nìkomu jinému než
stávajícímu spolku pronajmout"
konec citace. Co na to øíci???
V mìsíci øíjnu 31.10. provedl
Krajský úøad pravidelný audit
hospodaøení obce s výsledkem, že
je vše v poøádku, že nebylo
shledáno žádných závad. Ale i
pøesto se tato skuteènost nelíbí a
stále píší rùzné stížnosti. Takto se
chovají naši-Vaši zastupitelé z øad
opozice. A to jen proto, že pan
Zídek není starosta a jeho poradci
nemají koho kouèovat a tak si
øekli, že alespoò budou škodit a
šíøit pomluvy, psát udání, stížnosti
atd. Bohužel si neuvìdomují, že
tak škodí našim obcím a jejich
obyvatelùm. Vìøím, že si to
obèané budou pamatovat a v
pøíštích volbách v roce 2022 jim to
dají najevo.
V Žaboklikách na kostele sv.
Bartolomìje bylo dokonèeno
statické zajištìní zdiva, takže teï

Datum vydání: 13.11.2019

už je jistota, že kostel nespadne. cyklodráhy a tøeba nám tu vyroste
Na rok 2020 byla podána žádost o další závodník a bude následovat
další dotaci cca 1 až 1,5 mil. Kè, T. Ch., který se již dokázal
kdy by se provádìly venkovní prosadit a kterému držíme palce v
omítky. V pøíštím roce bychom jeho závodní èinnosti.
chtìli vybudovat asfaltovou
I nadále se tìšíme na Vaše
bruslaøskou dráhu, která tu již pøíspìvky, doruèené v termínu do
mohla být, byla zajištìna dotace 25. daného mìsíce, kde máte
ve výši 200.000,- Kè, kterou ale možnost nás seznámit se svými
pan Zídek ještì coby starosta zážitky a podnìty.
vrátil. Rovnìž se pokusíme najít
Petr Sýkora, starosta
vhodný prostor na vybudování
Místo, kde žijeme
Již malé dìti se na prvním stupni základní školy v prvouce uèí o
místì, kde žijí. Život u nás na venkovì, kde je klidnìjší, blíž k pøírodì a
nedaleko mìsta. Ale k tomu, aby si èlovìk vybral život na venkovì,
nestaèí, aby se mu tam líbilo, pøedevším se tady nesmí ani po èase nudit.
Musí zde najít pøátele a možnost trávení volného èasu. V našich obcích
se bìhem roku konají rùzné pravidelné a jednorázové sportovní i
spoleèenské akce, které pøispívají k rozmanitìjšímu životu a tìší se
velkému zájmu obyvatel. Samozøejmì, vždy je co zlepšovat.
Proto rádi pøivítáme pøípadné námìty a pøipomínky, stejnì jako
informace o sportovních a kulturních akcích, které budou
organizovány v katastru obce a pøilehlých obcích. Pokud jste ochotni
zapojit se do spolupráce s obcí budeme rádi. Spolupráce mùže mít
rùznou podobu, záleží pouze na vašich možnostech a zájmu. Pøivítáme
všechny, které zajímá místo, kde žijí, kteøí pouze nemluví, nekritizují,
ale sami pøiloží ruku k dílu.
redakce
Upozornìní na „podvodné“ dopisy, e-maily, telefonáty:
Dobrý den,
obracím se na Vás ohlednì domu v obci Nové Sedlo. Dohledal jsem si, že
na domì je exekuce, pøesto svùj podíl mùžete zpenìžit.
Jsem pøímý kupec, ne zprostøedkovatel. Dùm bych rád opravil a
pronajímal.
Pokud máte zájem o prodej svého podílu na nemovitosti, kontaktujte mì
prosím na tel. èíslo: 731 838 774 nebo na emailu: kkkkkkkk
Vše ohlednì pøevodu podílu zaøídím a veškeré náklady s tím spojené
uhradím, vy s tím nebudete mít žádné starosti.
Pokud zájem nemáte, berte tuto nabídku jako bezpøedmìtnou.
Dìkuji, P.D.
Pøepsáno z dopisu, který byl doruèen na adresu obèana z Nového Sedla.

Dále jsme byli informováni, že obèanùm telefonuje neznámé tel. èíslo
+216 95 739 187 (Tunisko). Na toto èíslo radìji nereagujte.
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Opìt o pískovnì
Jak v Novosedelském zpravodaji, tak v novém
mìsíèníku V Sedle, bychom mohli zavést pravidelnou
rubriku s názvem Pískovna. Jak zastánci, tak odpùrci
tìžby písku v katastru našich obcí se v každém èísle
vyjadøují o otázkám tìžby písku. Dnes bychom se ale
nechtìli vyjadøovat k otázce, zda tìžit èi ne, ale k
rekultivaci neboli k obnovení krajiny.
Spoleènost vìnuje velkou pozornost nejen kvalitì
výroby, ale i maximální eliminaci negativních dopadù
tìžby na okolní krajinu. Vytìžené a jinak dotèené
plochy jsou v procesu rekultivace zaváženy ornicí,
osazovány trávou nebo jiným porostem, jsou
vytváøeny nové vodní plochy apod. Cílem a nejvìtším
úspìchem tohoto procesu, který probíhá prùbìžnì i po
dobu nìkolika let je pøirozená krajina, v níž nelze
poznat jakékoliv stopy po pøedchozí lidské èinnosti.
Tolik se k danému tématu mùžete doèíst na
internetových stránkách spoleènosti Severoèeské
pískovny a štìrkovny s.r.o. Konkrétnì se mùžete s
obnovenou krajinou setkat u Chudeøína. Pokud
zaboèíte z hlavní silnice smìrem do obce po pravé
stranì mùžete vidìt zrekultivovanou plochu, která
byla vrácena zemìdìlské produkci a je oseta, je zde
pøi-praveno místo na mokøad, výsadbu stromù,
zmizely valy podél hlavní silnice. O tom, že se zde

tìžil písek svìdèí jenom skuteènost, že se zmìnila
výšková èlenitost terénu, který je nyní zhruba o cca 4
metry níže, než byl pùvodnì.
Ano, mluvíme pouze o èásti pozemkù, které byly
narušeny tìžbou, ale i to je doklad, že vytìžená krajina
není odepsaná. I ona má obrovský potenciál a sama
pøíroda se postará o její postupné obnovení. A možná
lépe než technické rekultivace.

Písemná zmínka o obci
Aby místní obyvatelé a návštìvníci naší obce byli
informováni o hlavních dominantách naší obce,
kterými jsou kostel, bývalá fara a Sousoší
Nejsvìtìjší Trojice, byla u pøíležitosti oslav 770.
výroèí první písemné zmínky o obci, umístìna na
velký kámen v parku u Obecního úøadu Nové Sedlo
deska, která upozoròuje na významné památky:
Farní budova
Barokní budova fary z roku 1734.
Zakladatelka fary Marie Klára von Pottpusch.
Poslední rekonstrukce v letech 2011 – 2015.
Sídlo Obecního úøadu Nové Sedlo.
Sousoší Nejsvìtìjší Trojice
Barokní sousoší z doby okolo roku 1730.
Poslední rekonstrukce v roce 2009.
Kostel Nejsvìtìjší Trojice a sv. Václava
Barokní øímskokatolický farní kostel postavený v
letech 1735–1737.
Zakladatelka kostela Marie Klára von Pottpusch.
Park
Vybudován v roce 2015 z bývalé Farní zahrady
Vl. Kubelíková
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Vážení spoluobèané, opìt jsme udìlali lépe, a ještì lépe až úplnì cca 3 až 5 metrù níže. Sami si pak
se dozvìdìli, co a jak souèasná nejlépe.
vážení spoluobèané udìlejte svùj
opozice udìlala v dobì šesti
Pøed volbami pøišli s progra- názor, jestli je ta pøíroda tak
mìsíèního vládnutí i ohlednì Se- mem, že mají zázraèný recept, jak "zplundrovaná", jak se nás snaží
veroèeských pískoven a štìrkoven tu komunální politiku budou dìlat pøesvìdèit pan Stejskal.
s.r.o. Jak vìnovali tomuto tématu lépe, nìž jejich pøedchùdci a hle
V jednom mém komentáøi jsem
dost energie a èasu a jak se 1x sešli ono to nefungovalo. Program, jak požádal opozici, aby se už koneènì
se zástupci pískovny. Uspoøádali si ho vymysleli, že úèel svìtí chovala jako ta správná opozice,
veøejnou diskusi… jen na ní nìjak prostøedky, tak v jejich podání se tak, jak je bìžné v opravdové
zapomnìli pozvat právì zástupce nám stále snaží dokazovat, a to v demokracii, a ne jako dìti na písku,
pískovny. Hlavnì vše opakovanì šíøení polopravd atd. Jak praví když jim nìkdo rozšlápne autíèko a
øešili za 95.000,- Kè s právní jedno pøísloví „kážou vodu a pijí oni hned bìží žalovat (v jejich
kanceláøí, což je jistì v poøádku. víno". Tohle se reálnì teï dìje. pøípadì psát udání a rùzné stížnosti
Bohužel ale pan Zídek jaksi Rádi se pochlubí, tøeba jak pan na všechny možné úøady a instizapomnìl, kam založil písemné Zídek získal 40.000,- Kè za tuce). Tak budeme doufat, že na to
materiály a k jakým krokùm došli nejhezèí webové stránky obce (což taky jednou koneènì pøijdou.
(asi to nebylo tak dùležité...) to už je samozøejmì dobøe pro obec), ale Pøiznám se, že už mì nebaví
se zøejmì nedozvíme. A hle už jaksi pozapomnìl obèanùm vyvracet jedny a ty samé polonajednou nás teï vyzívají k sdìlit, že tyto stránky byli vytvo- pravdy, lži a jiné další zaruèené
vyhlášení referenda, aby byla øeny již v roce 2012, kdy pan Zídek informace, kterými nás stále zahrzjištìna, jaká je vùle našich ještì nejspíš sedìl ve školní lavici. nují. Dá se pøedpokládat, že hned v
obèanù. A teï se nabízí jedna
Pøedpokládám, že po posledním dalším èísle jejich obèasníku nebo
jednoduchá otázka: proè si to zasedání zastupitelstva se opìt na sociální síti budou tvrdit, že to
referendum, po kterém nyní tak dozvíme, jak utrácíme peníze není pravda atd…jak se øíká „pane
volají nevyhlásili sami, že by se daòových poplatníkù, proè nesní- poradèe“ i 3x opakovaná lež ve
báli!!!! Jak jistì víte tomu se øíká žíme danì z nemovitostí (pøitom to vašem podání je poøád jen lež.
alibismus. V pøeneseném význa- sami slibovali na pøedvolebních Budeme doufat, že se ta naše
mu slova alibi signalizuje, že se mítincích, ale po volbách na toto opozice koneènì probudí a zaène
chce èlovìk èi politik od nìèeho téma nìjak pozapomnìli) a øadu se chovat tak, jak by mìla, že už
distancovat, bojí se. Odtud se dalších "dùležitých informací".
koneènì zaène s námi spoludostaneme k alibismu, což znaChtìl bych požádat naše spolu- pracovat na rozvoji našich obcí, a
mená to, že èlovìk namísto aby obèany, aby se zajeli podívat, jak ne se chtít jen zviditelòovat žalozaujal jasné stanovisko a snažil se probíhá rekultivace po tìžbì pøed váním, což samozøejmì "hází"
zabránit (údajnì) špatným vìcem, obcí Chudeøín. Jak se vrací pùda špatné svìtlo na obec, na obèany, a
tak hledá zpùsob, jak se zbavit svému pùvodnímu úèelu. Je zde to by si už koneènì mìla opozice
odpovìdnosti. Mezi projevy ali- vidìt nová výsadba stromkù a keøù uvìdomit. Zatím nic kladného pro
bismu (zbabìlosti) mùžeme zaøadit vèetnì vybudování mokøadu. Ze- naše obce neudìlali. My jim
i snahu o odložení nebo pøesunutí mìdìlská pùda opìt slouží svému nabízíme spolupráci, tak uvidíme,
nepopulárního rozhodnutí na nì- úèelu, je již obdìlaná a osetá, jen jak se k tomu postaví.
Petr Sýkora, starosta
koho jiného a poté halasnì vykøi- jeden je tam patrný rozdíl oproti
kovat a sepisovat petice, jak by to pùvodnímu terénu a to, že pole je o
Guláš cup
nesedni si na zadnici. Vyhrála žena!
Né na stejném místì, ale stále s
Z piedestalu srazila minulého
dobrou náladou se 5. øíjna na høišti TJ vítìze Romana Èernocha gulášová
Nové Sedlo konal již 3. roèník klání o kotlíková expertka Jaroslava Holièonej kotlíkový guláš.
vá. Velká gratulace.
Za zvuku líbezné píšalky fotbaTato akce je vždy o dobré náladì,
lového rozhodèího a pokøikù fa- dobrém guláši.
nouškù právì probíhajícího fotbaV neposlední øadì velké dík chlalového utkání si nadšenci kotlíkáøi pùm z Bøežan, jmenovitì Jindrovi
zaèali pøipravovat své tajné ingre- Macháèkovi a Milanu Rešetkovi za
dience.
výrobu perfektních mobilních
V tomto roèníku soutìžilo devìt ohniš, které nám budou ještì dlouho
kotlíkù, což je rekord. A Sedlo div se! A sloužit, dále za poskytnutí prostor TJ

?
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Nové Sedlo a za materiální pomoc Obecnímu úøadu Nové Sedlo.

Kamil Dostál

Rybaøíci
První mrazíky, chladnoucí voda, nám naznaèují, že
se blíží konec té hlavní rybáøské sezóny.
V letošním roce
byl založen rybáøský
kroužek v Novém
Sedle.
V rámci kroužku se
dìti i dospìláci nauèili základy rybaøení, uèili se rybáøský
øád, nauèili se základní navazování
háèkù, návnad. Také
si oprášili chování a udržování poøádku, nejen jako
budoucí rybáøi. Kroužek
nebyl a vlastnì ani není,
jelikož dál pokraèuje, nejen o
chytání ryb, ale právì i o tom,
jak se v pøírodì chovat, proto
se rybáøský kroužek aktivnì
zapojil do celostátní akce
Ukliïme Èesko.
Neèekal se takový zájem, z
øad dìtí i dospìlých. Malých
rybaøíkù pøibylo 11 a velkých rybáøù 12, z toho nejvíc
bylo rodièù tìch malých rybaøíkù. Pøece nebudou u

vody jen koukat, hned je to také chytlo. A zaèalo se
nakupovat vybavení, nejdøív se jezdilo jen se
základní výbavou k vodì, poté už se vláèely køesílka,
stoleèky apod. Velmi hezké bylo, když jsme
byli u vody a rybaøíci si navzájem pomáhali,
pùjèovali si náèiní, návnady apod. Byli
bezprostøední a každý mìl radost z úlovku
kamaráda. To pak náležitì ohlásili.
Zúèastnili jsme se nìkolika dìtských
rybáøských závodù, kdy hned na prvním a podotýkám, že jsme byli ještì opravdu amatéøi
jsme doslova všem vypálili rybník, získali
jsme z devíti
hodnocených
míst 1.,5. a 7.
místo (dìvèata).
Na závìr bych chtìl
podìkovat za organizaèní a hmotnou pomoc Jarèe Holièové,
Michalu Juríkovi, ing.
Josefu Valhovi, dále
TJ Nové Sedlo a
Obecnímu úøadu Nové
Sedlo za poskytnutý
prostor, spolupráci a
podporu. A také díky
všem rybaøíkùm a rybáøùm.
Kamil Dostál

„Podzimní pábení s vùní peèených buøtù a brambor” ze dne 27.10.2019
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HISTORIE
V dnešní rubrice Historie vám pøinášíme fotografie „viaduktu“ na Novým Sedlem. První fotografie je z
roku okolo 1930, kdy po železnici jezdily parní lokomotivy, druhá z roku 2004, kdy procházel viadukt
opravou a poslední je z dnešní doby.
Vl. Kubelíková

Oprava viaduktu v roce 2004

„Pára“ nad Novým Sedlem – foto okolo roku 1930

Viadukt v dnešní dobì

UDÌLEJTE SI VE SKØÍNÍCH MÍSTO NA
VÁNOÈNÍ DÁRKY
Vážení ètenáøi,
dovolte nám, abychom vás již nyní v pøedstihu,
pozvali na Pøedvánoèní bleší trh, který se bude konat
ve dnech 7. a 8. prosince 2019 vždy od 13.00 do 16.00
hodin na sále pohostinství v Novém Sedle.
Pokud máte doma vìci, které vám dosloužily, jsou
hezké, funkèní, zabírají vám místo a je vám líto je
vyhodit, pøineste je 5. nebo 6. prosince 2019 v dobì od
17.00 do 20.00 hodin do pohostinství v Novém Sedle.
Možná že právì tu vìc, kterou se chystáte vyhodit,
potøebuje nìkdo jiný. Celá akce je benefièní a výtìžek
bude vìnován Základní a mateøské škole v Novém
Sedle. Vìnovat mùžete obleèení, kabelky, boty,
doplòky, bižuterií, hraèky, sportovní náèiní, obrázky,
knihy, vlastnoruènì vyrobené výrobky výtvory i jiné pøedmìty, vše však èisté, zachovalé a funkèní.
Neprodané zboží se nebude vracet!
A pokud chcete za symbolickou cenu obohatit svùj šatník, pøeèíst si novou knihu, vybrat dárek pro své
blízké nebo se jenom zastavit v pøedvánoèním ruchu a se sklenièkou svaøáku si popovídat se svými známými,
pøijïte podpoøit dobrou vìc. Na trhu jsou vítáni úplnì všichni.
Zdeòka |Koutová
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TJ Nové Sedlo

#

Vážení fotbalový fanoušci, do konce podzimní
èásti zbývají odehrát jen tøi kola. V první polovinì
soutìže se našim fotbalistùm moc nedaøilo, ovšem
od zaèátku té druhé je to úplnì jiná písnièka. Sedelští
fotbalisté dokázali vyhrát ètyøi z posledních pìti
zápasù, odpoutali se ze sestupových pozic a dokonce
mají šanci bojovat v nabité tabulce o pøíèky nejvyšší.
Výsledky:
Vejprty - Sedlo – 1:2
Sedlo – Vroutek – 4:3p
Sedlo - Bøezno – 4:2
Obrnice - Sedlo – 0:7
Sedlo – Kopisty – 11:1

Z

V

R

P

Skóre

B

1.

FK Duchcov

12

9

0

3

56:23

27

+/6

2.

FK Chlumèany

12

9

0

3

37:27

27

12

3.

FK Blažim

12

8

1

3

37:23

25

7

4.

TJ Baník Osek

12

5

4

3

39:23

21

6

5.

TJ Sokol Bøezno

12

5

2

5

29:30

19

-2

6.

TJ Sokol Obrnice

12

5

4

3

26:27

19

1

7.

TJ Tatran Podboøany

12

5

2

5

30:25

18

3

8.

TJ Nové Sedlo

12

5

2

5

38:36

18

-3

9.

FK Vroutek

13

5

3

5

36:34

18

0

10.

TJ Sokol Lenešice

12

5

1

6

35:28

17

-4

11.

TJ Baník Ohníè

12

4

3

5

23:25

17

-4

12.

Sokol Údlice

12

4

3

5

28:31

16

1

13.

SFK Meziboøí

12

2

5

5

24:27

15

-9

14.

TJ Kopisty

13

4

1

8

28:50

14

-4

15.

TJ Slovan Vejprty

12

2

4

6

25:35

13

-8

16.

TJ Krásný Dvùr

12

2

1

9

23:70

7

-8

Zápasy v listopadu:
16.11. od 10h Krásný Dvùr – venku
23.11. od 10:30 Osek – doma
30.11 od 10:30 Podboøany - venku
Prosím všechny fanoušky a pøátelé sedelské kopané aby pøišli podpoøit náš tým na konci podzimní
èásti.
Mùžete se tìšit na slosovatelné vstupenky o hodnotné ceny, klobásy na grilu a toèené pivo.
Sportu zdar a fotbalu zvláš.
Jakub Èerný

PRODEJNÍ SKLAD
TÌSTOVIN
OBILOVIN
SLUNEÈNICE
V Novém Sedle, ul. Pøíkrá èp. 97
Kontakt:
Hruboš Karel
-607 208 190
Hrubošová Miroslava -721 018 095

Objednávky e-mailem:
hrubos.karel@seznam.cz
Prodej èasovì neomezen

Jak chápu Matiku:
Letìli dva velbloudi, jeden zrzavej
a druhej do leva. Kolik
váží kilo asfaltu pokud
ježkovi je 24?
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