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V

ážení spoluobčané, již
tradičně se k Vám dostal
měsíčník Novosedelský
zpravodaj, ve kterém se Vám
snažíme přinést řadu nových
informací o životě v našich obcích
a zároveň Vás pozvat na kulturní
akce, které se budou konat v
prosinci v Novém Sedle. Jednak to
bude rozsvícení vánočního stromku spojené s mikulášskou nadílkou pro děti dne 5.12.2019 od
17.00 hod. Dále pak Vánoční
koncert, který se bude konat v
kostele sv. Václava v Novém Sedle
dne 21.12.2019 od 17.00 hod.
(více uvnitř zpravodaje).
Dne 9.12.2019 proběhne poslední letošní svoz bioodpadu.
Začátek svozu bioodpadu bude
opět na jaře, termín zahájení
svozu bude včas oznámen.
Dále bych chtěl požádat občany, kteří do dnešního dne
nemají uhrazeny poplatky, aby tak
učinily nejpozději do pátku
20.12.2019, poté bude pokladna
OÚ až do 2.1.2020 uzavřena
(doufejme, že to zastupitel Zídek
nebude považovat za šikanu občanů).
Závěrem mi dovolte, abych
Vám popřál krásné prožití vánočních svátků a v novém roce
hodně štěstí, zdraví a pohody.

Vážení čtenáři, opět se nám
po roce přiblížil čas vánoční,
začal advent, a to znamená
jediné. Máme tu období vánočních příprav, úklidu, pečení
cukroví, nakupování dárků. Ale
také období zapalování svíček na
adventních věncích a odpočítávání dnů do Štědrého večera.
Děti pravidelně během tohoto
období otevírají adventní kalendáře, aby v nich našly nějakou tu
maličkost a čas čekání jim utekl
rychleji. I my máme pro vás
takový malý adventní kalendář,
abychom vám zpříjemnili čekání
na Vánoce. Náš adventní kalendář
nabízí celou řadu předvánočních
akcí, na které bychom vás rádi
pozvali. Již tradičně 5. prosince se
v parku u obecního úřadu rozsvítí
vánoční strom, zazpívají děti z
mateřské a základní školy a přijde
i Mikuláš s doprovodem. 7. a 8.
prosince se koná na sále pohostinství v Novém Sedle první
Předvánoční bleší trh, na 12.

Datum vydání: 02.12.2019

prosinec si děti ze školky a školy
připravily svoji Vánoční besídku
a 21. prosince se můžete těšit na
tradiční Adventní koncert v
novosedelském kostele. Jako
každý rok také proběhne soutěž o
nejkrásnější vánoční výzdobu.
Advent bychom měli prožít v
klidu, míru a rozjímání, tak jako
ho prožívali naši předci. Bohužel
dnešní doba je jiná, hektická.
Okolo nás panuje blázinec, máme
strach, že nic nestihneme, propadáme stresu, který přenášíme
do svých domácností. Co nám
brání v tom, abychom to změnili?
Vždyť kdo nemá Vánoce v srdci,
pod stromkem je nenajde. To
nejdůležitější, čím můžete obdarovat své blízké je láska, čas, který
s nimi strávíte a pozornost, kterou
jim věnujete.
Přejeme vám, abyste svátky
prožili v kruhu svých nejbližších,
aby proběhly podle vašich představ a byly šťastné a veselé.
Vl. Kubelíková

Adventní koncert v kostele
21.12.2019 od 17.00 hod.
Vánoční atmosféra bude v sobotu 21. prosince panovat v kostele
Nejsvětější trojice a sv. Václava v Novém Sedle, kam vás jako
každoročně zveme na tradiční Adventní koncert. Ten letošní je v
pořadí již osmý, první se uskutečnil v roce
2011 a vystoupil na něm Žatecký příležitostní
sbor. Adventní koncert neproběhl pouze v
roce 2017 z důvodu oprav interiéru kostela.
Letos uslyšíte koledy a vánoční písně v podání
„Příležitostní vánoční sbor“.
Srdečně vás všechny zveme na příjemně
strávený vánoční čas v krásném prostředí
novosedelského kostela. Adventní koncert
začíná úderem sedmnácté hodiny.

Petr Sýkora, starosta
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Alibismus? Ano, alibismus!
Vážení spoluobčané, se zájmem, úsměvem a pocitem zmaru
jsem si přečetl reakce pana starosty,
hlavy obce, na dotazy pana Stejskala. Pozornější si jistě všimli, jak
umně pan Sýkora (nebo autorka
článku?) za pomoci mnoha
vykřičníků z odpovědi vybruslil a
neodpověděl, ale obvinil nás ze lží
a polopravd.
Polopravdy se však paradoxně
dopustil pan Sýkora (nebo autorka
článku?) ve zmíněném článku – už
mnohokrát bylo vysvětleno, že
Městský úřad v Žatci se vyjadřuje
pouze k formální stránce žádosti o
změnu územního plánu a jako
nadřazený subjekt. Pokud to srovnáme s oním „hloupým taxikářem“
z minula, je to asi jako kdyby si
onen taxikář bez řidičáku podal
žádost o koncesi, úřad ji přijal s tím,
že koncesi udělí až po získání
průkazu, avšak onen taxikář přijetí
žádosti bude prezentovat tak, že
může klidně taxikařit, protože úřad
žádost přijal. Takovýchto polopravd se pan Sýkora a jeho dcera
dopustil před volbami i po nich
mnoho a obviňují z toho nás.
Ostatně, stále čekám na odpověď
na otázku, kde jsme v našem
programu měli uvedené lži a házení
špíny. Dovolím si zde však souhlasit – jistě se mnoho polopravd a
lží ještě dozvíme, ale ne od nás.
Konečné rozhodnutí nad změnou územního plánu má zastupitelstvo volené občany. Můžu znát
onoho „dvoutřetinového zemědělce“ dlouho ale v tomto případě
by do toho, zda se na Číňovském
vrchu bude nebo nebude těžit, mělo
mluvit více lidí, protože je to příliš
velký zásah do krajiny.
Pan starosta (nebo autorka

článku?) se dále ohání jakousi
většinou v zastupitelstvu, kterou
jsme pro zastavení pískovny
údajně měli. Není to tak úplně
pravda. Pan místostarosta po novém roce otočil a chtěl s pískovnou
vyjednávat o případných podmínkách nebo vyhlásit referendum.
Takto svůj postoj také veřejně
prezentoval na setkání s občany v
lednu na sále hospody a potvrdil to
na
osudném zastupitelstvu v
Břežanech. A já se tedy táži: Co jste
tedy za půl roku pro Obec a její
občany s pískovnou vyjednali?
Budou to slíbené miliony pro obec
ročně? Nebo to zase budou
„drobné“ a pár fůr písku? A pro
koho vlastně? Zveřejníte už konečně pravidla a postup pro získání
„písku zdarma od pískovny pro
občany“? Zveřejníte dojednané
podmínky před schválením? Platí
pořád požadavek na referendum o
pískovně? Nebo se bude milý
Kamil i nadále budeš otáčet jako
pohádkový větrný kohout na
kostele podle směru větru? Vyhlásíte referendum???
Aby to nebylo jenom o
pískovně, chtěl bych se také pozastavit nad oním experimentem,
kterého jsem měl být účasten. Z
onoho experimentu Obec dodnes
těží – dotace na kostel, výročí obce
a další akce jsem začal připravovat
ještě já aniž bych zaměstnával
rodinného příslušníka. Obec
dostala 40 tisíc za vítězství v
soutěži a dalších 150 tisíc dostane
za plynovod. Opravy probíhaly,
probíhají a probíhat budou bez
ohledu na to, kdo v sedčické
Jednotě sídlí dnes, a kdo tam
možná bude sídlit zítra (kolují
různé zvěsti o tom, pro koho se
vlastně Kulturáček opravoval a

útočný tón obce vůči Spolku jim
přidává na vážnosti).
Dále jsem byl nařčen z toho, že
jsem měl údajně předložit návrhy
na zastupitelstvu, které byly neúplné. Kdo chce, může si pustit
záznam a uvidí, že se jedná o další
lež. Dotace na wifi zdarma se
setkaly s radikálním odporem,
takže nemělo smysl o nich dále
diskutovat. Návrh na řešení situace
v Sedčicích jsem skutečně přednesl
a nejen to. Já jsem z pozice starosty
se zastupiteli i občany situaci v
Sedčicích řešil aktivně – sešel jsem
se s majitelem bytů, proběhlo i
veřejné setkání v lokalitě, pokusili
jsme se zapojit tamní spoluobčany
do úklidu obcí a to bez finanční
účasti obce v rámci veřejné služby!
Zvažovali jsme vyhlášení bezdoplatkové zóny, aby už nemohlo
docházet k dalšímu sestěhovávání
lidí na dávkách. Co pro řešení
situace udělal za půl roku vlády pan
Sýkora s panem Dostálem? Po
urgencích a stížnostech odvezli pár
pytlů s odpadky a i to jim bylo proti
srsti. Návrh pana starosty na zřízení
hřiště u školy také nebyl zrovna
úplný – žádné podklady, ani
katalog dodavatele, jsme nedostali.
Občané! Zajímejte se a ptejte se,
co pan Sýkora s panem Dostalem
pro Vás dělají a nedovolte jim
jejich alibismus „my nic – za
všechno může Zídek a jeho
poradci“. Starosta má pracovat pro
Vás a Vy vidíte výsledky každý
den. Vy máte právo vznášet
požadavky! A já věřím, že to bude
dříve, než ve volbách – v referendu.
Jaroslav Zídek
(Pozn. redakce: příspěvek je otištěný v tomto
čísle z důvodu zaslání po 25. dni - uzávěrce.
Nicméně s tím, že v odpovědi autorovi bylo
sděleno, že příspěvek bude otištěn v č. 11.)

Po přečtení článku zastupitele Zídka si člověk zákonitě musí položit otázku PROČ? Co ho vede k psaní
takovýchto nepravd? Uvedu jen dva příklady. Ano, je chvályhodné, že zajistil dotaci na kostel ve výši
200.000,- Kč, která by ale nestačila ani na postavení lešení. Proto hned v květnu bylo na Ministerstvu kultury
domluveno navýšení této dotace a to na 600.000,- Kč. Dále vyjednal 150.000,- Kč za budování plynovodu, to
je taktéž hodné chvály, ale před 4 lety při budování prvního plynovodu vedení obce vyjednalo finanční
příspěvek 250.000,- Kč pro obec, proto nás čeká nové vyjednávání o vyšší částku. Jako poslední bych zmínil
fin. ohodnocení ve výši 40.000,- Kč za webové stránky obce, které však byly vytvořeny již v roce 2012. Tudíž
je vidět, že z dob jeho šesti měsíčního působení ve vedení obce není z čeho těžit.
Petr Sýkora, starosta
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Vážení spoluobčané, v minulém
týdnu k nám do schránek dorazil měsíčník „V sedle“, který vydává "Společně
za rozvoj tradičního venkova" s řadou
"zaručeně pravdivých informací". Je
zbytečné jim cokoliv vyvracet, protože
"Společně za rozvoj tradičního venkova"
negativně a hystericky reaguje na vše co
se týká současného vedení obce. Článek
(S arogancí moci je třeba bojovat) zastupitele s. Stejskala tomu plně odpovídá.
Dále jsme si mohli přečíst poutavý článek
(Zastupitelstvo jako lidový tribunál) od
zastupitele Zídka. Nu, co k tomu dodat?
Jen to, že oba zastupitelé mají vše trochu
popletené. Musím dát jednou za pravdu
zastupiteli Stejskalovi, který ve svém
článku píše o zastupiteli Zídkovi jako o
mladém a nezkušeném starostovi.
Pneumatika v písku
Objevila se „zaručená” informace o navážení pneumatik do Dovolím si jen jednu poznámku, a to
zmiňovaná koupě "mulčovače". Bývalý
vytěženého prostoru po
starosta
J. Zídek vysoutěžil ve výběrové
těžbě a následného zavážení
soutěži skutečně slevu cca 25.000,- Kč,
v průběhu rekultivačních
jen to mělo jeden nedostatek. Mulčovač
prací u obce Chudeřín (viz
(žací zařízení měl pouze jen jeden nůž),
foto). Tato jedna pneumatika
proto trávu pouze posekal, ale nezde byla umístěna proto, že v
rozmělnil. Z tohoto jednoduchého
tomto místě se nalézá
důvodu obec musela dokoupit žací
vodovodní šoupě na přívodu
mulčovací
zařízení se šesti noži za cca
pitné vody do Chudeřína a
aby obsluha těžkého zemního stroje na toto šoupě nenajela a 25.000,- Kč, aby mulčovač skutečně
mulčoval…jak prosté. Tudíž, pane
nedošlo k poškození vodovodního řádu. Poté bude odstraněna.
bývalý starosto, úspora 0,- Kč.
Usnesení ze 7. zasedání ZO Nové Sedlo
ze dne 31.10.2019
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo:
- pachtovné části pozemku p.č. 119/1 v k.ú. Břežany u Žatce
- prodej části pozemku p.č. 574/21 v k.ú. Nové Sedlo u Žatce
- záměr prodeje části pozemku p.č. 891/2 v k.ú. Nové Sedlo u Žatce
- Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti
- záměr prodeje pozemku p.č. 480/51 v k.ú. Nové Sedlo u Žatce
- koupi os. automobilu ŠKODA KAROQ 1,0 TSI 85 kW - cena 394
537,99 Kč
- koupi dodávky - valníku pro potřeby OÚ do výše max. 280 000,- Kč
- záměr směny pozemků v majetku FARM Nové Sedlo, s.r.o. p.č. 206
v k.ú. Nové Sedlo u Žatce o výměře 11 449 m2 (ovocný sad) a p.č.
488/7 v k.ú. Nové Sedlo u Žatce o výměře 41 373 m2 (lesní
pozemek) za pozemky v majetku obce
- Rozpočtové opatření č. 8/2019
Pozn.: s úplným zněním se můžete seznámit na úřední desce

redakce

Petr Sýkora, starosta

Bezpečnost na komunikacích
Příspěvek čtenáře...
V měsíci listopadu byly na komunikaci v obci Nové Sedlo
Hluboká totalita byla zlá doba, to
umístěny dva ukazatele rychlosti.
máte pravdu, pane Stejskale. „BonzoSnad se nám podaří trochu "zkrotit"
valo se“, psali se různé stížnosti,
některé řidiče tak, aby dodržovali
udávalo se. Ale bohužel, Vy jste tuto
rychlost jízdy přes obec a nedošlo k
komunistickou špatnou vlastnost zdědil
dopravní
a přenesl do dnešní demokracie a to se
nehodě.
mladým lidem nelíbí. Také píšete
neustále samé stížnosti, udání…Naše
mládež vybojovala 17. listopadu roku
1989 dnešní dobu DEMOKRACII, tak
Z důvodu
si jí važte a nešlapte po ní.
zvýšení
Myslím si, že je dobře, že jste se
bezpečnos
nestal učitelem, protože Vaše názory by
-ti provonaše mládež nesnesla. Pan Kamil Dostál
zu bylo v
si řekl svůj názor v demokratickém státě
obci Žaa Vy jste ho nazval ZRÁDCEM! Proto se
bokliky umístěno zrcadlo při výjezdu na hlavní také stalo to, co se stalo! Mladý lid se
postaral o to, že Vás tu už prostě
komunikaci.
nechtěla. Proč? 
redakce
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Rozsvícení vánočního stromu s
mikulášskou nadílkou
V minulosti býval rozsvícený vánoční strom
výsadou větších, či menších měst. Dnes už vánoční
stromy svítí ve většině obcí v celé republice a Nové
Sedlo není výjimkou. Tak jako každý rok i letos se
strom rozzáří ve čtvrtek 5. prosince v parku u
obecního úřadu.
Program začíná v 17.00 hodin a diváci se mohou
těšit na nazdobený vánoční strom, na koledy v podání
dětí ze Základní a mateřské školy v Novém Sedle, na
malý prodejní trh výrobků dětí ze školy, na Betlém a
čaj nebo svařák.
A ty, kteří přestali věřit na čáry a kouzla, anděly a
čerty vyvedeme z omylu. Chybět nebude ani událost,

která neodmyslitelně patří k předvánočnímu období svatý Mikuláš, který podle staré tradice sestupuje
každý rok 5. prosince navečer z nebe na zem a
společně se svými pomocníky strašidelným čertem a
hodným andělem rozděluje pamlsky a ovoce hodným
dětem, stejně jako uhlí a brambory dětem zlobivým.
Věříme, že děti plně cvičily básničky a písničky, aby
si Mikuláše naklonily a čert na ně nemohl. A nebojte
se, mikulášská nadílka je určená pro hodné i hříšníky,
takže se dostane na všechny.
Zveme srdečně všechny, kteří se rádi baví v
příjemné společnosti, aby přišli, na začátku
adventního období se na chvíli zastavili, nespěchali a
setkali se s přáteli. Vezměte své ratolesti a přijďte se
podívat na Mikuláše a jeho družinu.
redakce

PŘEDVÁNOČNÍ BLEŠÍ TRH
Vážení čtenáři,
O Předvánočním bleším trhu jsme vás informovali již v říjnovém čísle Novosedelského zpravodaje.
Proto jenom připomínáme trh 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 věci, které vám dosloužily, jsou hezké, funkční, zabírají vám místo a je vám líto je
vyhodit, přineste je 5. nebo 6. prosince 2019 v době od 17.00 do 20.00 hodin do pohostinství v Novém
Sedle. Celá akce je benefiční a výtěžek bude věnován Základní a mateřské škole v Novém Sedle.
Zastavte se v předvánočním ruchu a přijďte podpořit dobrou věc.
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HISTORIE NETRADIČNĚ O TRADICÍCH
Téma historie Vánoc, Nového roku nebo Mikuláše
v našich obcích se zdá vyčerpané. O nadílkách a
oslavách jsem vás informovala v minulých letech a
nerada bych se opakovala. Přesto bych se do historie
chtěla vrátit, tentokrát ale formou připomenutí tradic.
Snad ve všech našich domácnostech najdete adventní
věnec se čtyřmi svíčkami. Co ale o této tradici víme.
Proč postupně zapalujeme svíčky, co symbolizuje
jejich světlo, jaký má tento zvyk význam? Tradičním
symbolem adventu je adventní věnec, který
představuje symbolické odpočítávání čtyř týdnů
adventu - období před vánočními svátky, které je také
začátkem liturgického roku. V katolických zemích je
zdoben většinou čtyřmi svíčkami: třemi fialovými a
jednou růžovou. Svíčky však mohou mít různé
velikosti i barvy, podle zvyklostí a trendů jich může
být i víc. Adventní věnce bez svíček se používá k
ozdobení vchodových dveří.
První (železnou) neděli adventní se zapaluje první
fialová svíce. Nazývá se „svíce proroků“ a je
památkou na proroky, kteří předpověděli narození
Ježíše Krista. Představuje naději a očekávání.
Druhou (bronzovou) adventní neděli se zapaluje
druhá fialová svíčka nazývaná „betlémská“, která
reprezentuje lásku a představuje Ježíškovy jesličky.
Třetí (stříbrnou) adventní neděli se zapaluje svíčka
růžová, „pastýřská“, která vyjadřuje radost z toho, že
postní období je téměř u konce a adventní období

získává slavnostnější ráz.
Čtvrtou (zlatou) adventní neděli se zapaluje
poslední fialová svíčka, tzv. „andělská“, která je
symbolem míru a pokoje.
Variant pojmenování jednotlivých svíček je hned
několik. Snadno pochopitelná a přijatelná i pro ateisty
je varianta se jmény Naděje, Mír, Přátelství a Láska.
Podle staré tradice by však měl mít adventní svícen
svíček pět. Pátá je bílá a symbolizuje neposkvrněnost
Panny Marie nebo čistotu Ježíše Krista a zapaluje se
na Štědrý den. Málo známé je také to, že svíčky se
zapalují proti směru hodinových ručiček. Svíčky by
měly být umístěny do kruhu a každá by měla
směřovat do jedné světové strany. Tímto rozestavením symbolizují tvar kříže. Pátá svíčka se
umísťuje uprostřed věnce.
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NOVOSEDELSKÝ ZPRAVODAJ
TJ Nové Sedlo
Vážení a milý sportovní přátelé, podzimní část
sezóny 2019/2020 je za námi a naši fotbalisté jsou po
15-ti odehraných kolech na 11. místě se ziskem 21
bodů se ztrátou 4 bodů na páté místo.
Výsledky z listopadu:
Obrnice – Nové Sedlo – 0:7
Nové Sedlo – Kopisty – 11:1
Krásný Dvůr – Nové Sedlo – 3:2
Nové Sedlo – Osek – 4:3
Podbořany – Nové Sedlo – 6:2
Chtěl bych tímto poděkovat všem hráčům za
výkony, které předváděli po celý podzim a popřát jim
mnoho štěstí do jarní části soutěže. Speciální
poděkování patří trenéru Gustovi Suchanovi za
obětavost v trénincích i zápasech.
Dále bych chtěl poděkovat Všem, kteří se podílejí
na chodu klubu. Ať už je to příprava hrací plochy,
obsluha při zápasech, pečení klobás, nebo výběr
vstupného.
Dále bych chtěl poděkovat Věznici Nové Sedlo a
všem sponzorům, kterými jsou: Severočeské
štěrkovny a pískovny, pivovar Žatec, Farma Naxera.
Největší poděkování patří zastupitelstvu obce
Nové Sedlo, za jejich podporu klubu, bez které by

nebylo možné dělat fotbal v Novém Sedle na takové
úrovni na jaké v současnosti je.
Na konec bych chtěl jménem klubu TJ Nové
Sedlo Všem popřát, klidné prožití vánočních
svátků, hodně štěstí a zdraví do nového roku.
Jakub Černý

Soutěž „O NEJORIGINÁLNĚJŠÍ
VÁNOČNÍ VÝZDOBU”
Obec Nové Sedlo vyhlašuje 4. ročník soutěže
„O nejoriginálnější vánoční výzdobu“.
Pomozte nám navodit vánoční atmosféru ve
všech našich obcích,
zkrášlete svá obydlí, okna, štíty, balkony,
předzahrádky …….
Výsledky budou zveřejněny v prosincovém
vydání Novosedelského zpravodaje.
redakce

PRODEJNÍ SKLAD
TĚSTOVIN
OBILOVIN
SLUNEČNICE
V Novém Sedle, ul. Příkrá čp. 97
Kontakt:
Hruboš Karel
-607 208 190
Hrubošová Miroslava -721 018 095

Blb je nezničitelný.
Zepředu i zezadu
se čte stejně.

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

~ Jan Werich ~
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