Novosedelský
prosinec 2013
zpravodaj
èíslo 12 roèník III.

V

ážení a milí obèané, loòský rok 2013
mùžeme pøes všechny problémy
hodnotit jako rok úspìšný. Podaøila se
nám øada vìcí napø. pokraèující rekonstrukce
bývalé fary na OÚ, vybudování nového
chodníku od pohostinství k DPS, zøízení
kuchynì v objektu naší školy, zhotovení a
osazení dìtských skluzavek, výroba a
instalace info vývìsek a posezení, výmìna
oken v nìkolika obecních bytech, oprava
kaplièky v Èíòovì a na Zlatém vršku a øada
dalších akcí. Obec rovnìž odkoupila objekt
bývalé pily v obci což nejvíce uvítali obèané
bydlící v okolí, kteøí øadu let byli obtìžování
hlukem a prachem.
Na letošní rok plánujeme také øadu akcí
napø. dokonèení rekonstrukce bývalé fary a
pøestìhování OÚ do tohoto objektu,
rekonstrukci místní komunikace v obci
Sedèice, která je již øadu let v nevyhovujícím
stavu, dokonèit instalaci info vývìsek ve všech
našich obcí, rekonstrukci místní komunikace
v obci Èíòov. Zaèít s postupnou úpravou
objektu bývalé pily na vybudování "sportovní
haly", která bude být moci využívána na
rùzné volnoèasové aktivity obèanù a zázemí
pro potøeby OÚ (dílny, sklady, garáže atd.). Po
zpracování pøíslušné projektové dokumentace zaèít s budováním inženýrských síti
pro možnou výstavbu cca sedmi rodinných
domkù v prostoru bývalých skládek døeva.
Provést èásteènou opravu sociálních zaøízení
v pohostinství, výmìnu vstupních dveøí a
výmìnu oken na sále. Dokonèit rekonstrukci
bytu v è.p. 56 a øadu dalších akcí. V prùbìhu
ledna, února budou ukonèeny jednání s
firmou Farm Nové Sedlo, s.r.o. o možné
smìnì pozemku, kde obec získá les v ul.
Sadová, který bude postupnì pøemìnìn na
vycházkovou a odpoèinkovou zónu ( úprava
cest, osazení lavièek a herních prvkù pro dìti
atd.) a o dlouhodobém pronájmu objektu
zámeèku, kam by po úpravì byla zpátky
pøestìhována školka.
Vážení spoluobèané,
chtìl bych Vám podìkovat za Vaší trpìlivost a
podporu v loòském roce a vìøím, že i nadále
nám v tomto letošním roce podporu
zachováte. Dìkuji zastupitelùm a pracovníkùm obce za jejich práci, dìkuji také
všech organizátorùm, lidem co nám pomáhají
pøi realizaci akcí, sponzorùm a i dodavatelùm.
Pøeji Vám všem hodnì štìstí, zdraví a jak
osobních tak i pracovních úspìchù v roce
2014.
Petr Sýkora, starosta

Vážení ètenáøi zpravodaje,
prosinec je mìsícem, který nejenom uzavírá rok, ale zároveò mìsícem,
ve kterém je nejvíce tradic: barborky, Mikuláš, advent, Vánoce a celý rok
završí Silvestr. Ani letos to samozøejmì nebylo jinak. Bohužel na jedné
stranì dodržujeme všechny vánoèní zvyklosti, ale na druhé stranì máme
doma umìlý stromeèek s elektrickými svíèkami, místo vánoèních pohledù
posíláme SMS a svátky klidu a míru prožíváme ve spìchu, nervozitì a
komerci.
I v letošním prosinci probìhlo v naší obci nìkolik tradièních akcí, jako je
napøíklad rozsvícení vánoèního stromu u ZŠ a MŠ v Novém Sedle,
mikulášská nadílka pro dìti, vánoèní koncert v kostele Nejsvìtìjší Trojice a
sv. Václava v Novém Sedle.
Letošní vánoce byly sice nadprùmìrnì teplé, ale dìti si je jistì užily po
svém. Nezvykle dlouhé vánoèní prázdniny školákùm skonèily, ale už teï se
školáci mohou tìšit na další. Ty jarní jim zaèínají již 17. Února
Dovolte mi, abych vám popøál do roku 2014 hodnì zdraví, které je
nejdùležitìjší, aby se nám letošní rok povedl a splnily se nám nejrùznìjší
pøedsevzetí, plány, touhy a pøání. Dìkuji všem ètenáøùm, aby se ke
Zpravodaji rádi vraceli a našli zde všechno, co hledají.
Jaroslav Kubelík, redaktor

?
Sloup se sousoším sv. Anny Samotøetí v Èíòovì

V prosincovém zpravodaji roku 2012 jsme vás informovali o
zrestaurování sochy Panny Marie Bohorodièky na návsi v Bøežanech. Letos
se podaøilo zrestaurovat kamenný sloup se
sousoším svaté Anny Samotøetí v Èíòovì,
který byl znovu osazen na své místo 12.
prosince 2013. Sloup s trojicí soch na svém
vrcholu, které pøedstavují Ježíška, Pannu
Marii a její matku svatou Annu prošel
rekonstrukcí v dílnì restaurátora Radomila
Šolce, který opravoval již sochu Panny
Marie Bohorodièky v Bøežanech. Sloup
pochází z roku 1711, je vysoký 4,5 metru a
skládá se z pìti kusù, na jeho obnovu získala
obec dotaci od Ministerstva kultury ve výši
121.000,- Kè, oprava celkem stála
184.000,- Kè.
Usnesení
z 10. zasedání ZO Nové Sedlo ze dne 18.12.2013
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo:
- Rozpoètové opatøení Obce Nové Sedlo è. 7/2013 (viz pøíloha na OÚ)
- Rozpoèet Obce Nové Sedlo na rok 2014
- cenový návrh Antonína Pecha P+S+P na demontáž pùvodního pl. kotle Therm
a montáž nového pl. kotle Protherm Panther v bytì è.p. 20, ul. Hlavní v Novém
Sedle
- souhlas s budoucím pronájmem zámku od spoleènosti FARM Nové Sedlo, s.r.o.
- veøejnoprávní smlouvu uzavøenou mezi obcí Nové Sedlo a Mìstem Žatec
- žádost TJ Nové Sedlo o finanèní pøíspìvek na rok 2014 ve výši 30.000,- Kè
Poznámka: s úplným znìním usnesení se mùžete seznámit na úøední desce
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Kultura
?
SEDÈICKÉ ZNOVUSETKÁVÁNÍ, tentokrát

vánoèní
...tak jsme nazvali naši akci, která byla "první testovací" o tom,
jak je to s chutí obyvatel Sedèic se zase zaèít více setkávat.
Sedèice jsou druhou nejvìtší obcí v rámci uskupení obcí Nové
Sedlo a mají asi 130 obyvatel. Aè druhá nejvìtší vesnice, tak tu
není "kulturák", fungujicí hospoda, ale ani spoleèenská místnost,
kde by se lidé mohli potkávat.
S manželem jsme se do Sedèic natrvalo pøistìhovali v r. 2000,
ale již 10 let pøed tím jsme zde pobývali o víkendy. A i my si
pamatujeme tancovaèky v kulturáku, lampionové prùvody èi
spoleèné ohnì a opékání buøtù. A co teprve jsme slyšeli od
"starousedlíkù" o tom, co všechno se v Sedèicích døív dìlo....
V souèasnosti je hospoda zavøená, kulturák pronajatý.... Tak co s
tím ?
A tak jsme zaèali spoleènì s manželi Compelovymi,
Ïuraèkovými, Kubátovými a Pepikem Koskem pøemýšlet, jak by
to šlo zaøídit, aby se lidé, kteøí CHTÌJÍ, mohli potkat.
20.12.2013, v pøedveèer zimního slunovratu, se nás v bývalé
Jednotì sešlo 22 dospìlých a 5 malých obyvatel Sedèic. Každý si
donesl nìco pro sebe a nìco pro druhé, koupili jsme si pivo a
vìøte, že se povídalo, zpívalo a tanèilo až do pùlnoci, dokonce na
písnièku "jede, jede mašinka" vyjela mašinka lidí až na náves.
Byl to hezký spoleèný veèer.
A co na tom bylo nejdùležitìjší? Že se lidé chtìjí potkávat i

?
Rozsvícení vánoèního stromu
I pøes mrazivé a vìtrné poèasí se 6. prosince 2013 zaplnilo
prostranství pøed Základní školou a Mateøskou školou v Novém
Sedle místními obèany
i hosty z okolí. Škola
zde poøádala tradièní
rozsvìcení obecního
vánoèního stromu, na
kterém vystoupily dìti
s krásnými vánoèními
koledami. Po skonèení
programu pak všichni
pøítomní spoleèným

nadále a že chtìjí i sami pøispìt k tomu, aby se nám v Sedèicích
dobøe spoleènì žilo.
A co bude dál ? Sedèiètí se to brzy dozví osobnì a pokud se
domluvíme, tak vám všem ostatním to dáme vìdìt tøeba pøes
Novosedelský zpravodaj.

Alena Stejskalová
Sedèice
hereèka Markéta Tannerová, známá napøíklad ze seriálu Ulice
nebo Ordinace v Rùžové zahradì.

odpoèítáváním vánoèní strom
rozsvítili.
I pøes poèáteèní obavy z
nepøíznivého poèasí, že se
rozsvìcování vánoèního stromu
vydaøilo a všichni prožili pøíjemný
sváteèní podveèer. Podìkování
patøí všem, kteøí se podíleli na
programu této akce, na jejím
organizaèním zajištìní a v
neposlední øadì vám všem, kteøí
jste pøišli a tuto akci podpoøili.

?
Mikulášská nadílka
V pátek 6.12.2013 se konala na sále v Pohostinství tradièní
Mikulášská nadílka, kterou zorganizoval Obecní úøad Nové
Sedlo. Dìti s napìtím oèekávaly Mikuláše, k jejich údivu se však
objevil èert. Nìkteré dìti plakaly, jiné ho vítaly a nadšenì
poskakovaly. Nakonec se ukázalo, že je èert hodný a kamarádský.
Ale i Mikuláš a andìl pøišli, jak slibovali. Dìti za nadílku
zazpívaly nebo øekly básnièku. I pìkné vìci musí jednou skonèit,
takže když dìti dostaly svùj mikulášský balíèek, musely se s
Mikulášem rozlouèit.
Celým podveèerem pøítomné provázel èert v podání Lenky
Šindeláøové (Kalamity Jane od Ivana Mládka) a Mikuláš Libuše
Roubychové (Libuna od Ivana Mládka). Jako andìl se pøedstavila
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Kultura pokraèování ze strany 2...
?
Adventní koncert

Stalo se již krásnou tradicí, že se o adventu sejdou v
kostela Nejsvìtìjší Trojice a Svatého Václava v Novém
Sedle všichni milovníci krásné hudby, aby se zaposlouchali
do krásných vánoèních písní a koled. Ani letošní rok nebyl
výjimkou. Poslední adventní sobotu se zcela zaplnìný
kostel mohl tiše zaposlouchat do krásných vánoèních písní,
které pøednesly dìti z místní Základní a Mateøské školy.
Mnohé z nich si s nimi diváci s chutí zazpívali. Dìti se
velice snažily a po poèáteèním ostychu ukázaly, že se na
toto vystoupení peèlivì pøipravovaly. Milé vystoupení
našich nejmenších vykouzlilo nejeden úsmìv na tváøích
všech pøítomných a bylo odmìnìno velkým potleskem.
Poté následoval koncert, na kterém vystoupilo komorní

duo Lada a Radek. V nádherném interiéru kostela se
pøítomní mohli zaposlouchat do nádherných tonù a zpìvu a
umocnit tak krásnou vánoèní náladu.
K dobré atmosféøe jistì pøispìla nejen skvìlá muzika, ale
i výborný „svaøák“ a èaj a prodejní výstavka keramiky.
Pøíjemná atmosféra doprovázela obì pøedstavení a
návštìvníci adventního koncertu odcházeli spokojeni a
sváteènì naladìni.
Výtìžek z dobrovolného vstupného bude (stejnì jako z
koncertu v
mìsíci záøí)
použit na
obnovu varhan v kostele.

?
Výstavka výrobkù keramického kroužku

Návštìvníci vánoèního koncertu v kostele Nejsvìtìjší Trojice a Svatého
Václava v Novém Sedle mìli možnost prohlédnout si výstavku výrobkù
keramického kroužku a zároveò si vystavené výrobky zakoupit. Výtìžek z
prodeje bude použit na provoz a vybavení keramického kroužku (materiál,
energie apod.).
Keramický kroužek je urèen pro dospìlé, schází se pravidelnì každý
ètvrtek od 17.00 do 19.00 hodin a pátek od 18.00 do 21.00 hodin v místní škole
a jeho cena je 50,- Kè za hodinu.
?
Pøedvánoèní posezení v DPS

JUBILANTI

V úterý 17. prosince jsme se naposledy v tomto roce
sešli ve spoleèenské místnosti Domovì s peèovatelskou
službou.
Seniorùm pøišli zazpívat a zahrát na flétny,dìti z
místní školy s paní uèitelkou Zamrzlovou.
Pan starosta Petr Sýkora si také pøišel popovídat, zeptat
se jak se daøí a jestli nìco nepotøebují.
Setkání bylo pøíjemné až na smutný fakt,že p. Kokoška,
který žil v DPS od roku 2004, neèekanì v prosinci zemøel.
Všichni tím byli zaskoèeni,ale i pøesto pøišli a za to jim
dìkuji a pøejeme s kolegyní hlavnì hodnì zdraví do dalších
let.

Jubilea
od 1.1. do 31.1.2014
V mìsíci lednu oslaví svá
životní jubilea tito obèané:
Jiøí Fencl - Nové Sedlo
Blahopøejeme a pøejeme
hodnì zdraví, spokojenosti
a pohody.

Svìtlana Prokùpková, peèovatelka v DPS

ZŠ a MŠ Nové Sedlo
UPOZORNÌNÍ PRO RODIÈE !
Z dùvodu nemocnosti dìtí, byly pøeloženy vánoèní
besídky pro rodièe.
?
Vánoèní besídka v MŠ se bude konat 8.1.2014 do
16,00 hod.
?
Vánoèní besídka v ZŠ se bude konat 9.1.2014 od
16,00 hod.
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Vánoèní
vystoupení v
DPS v Novém
Sedle dne
17.12.2013.

ZŠ a MŠ Nové Sedlo pokraèování ze strany 3...

Vánoèní
vystoupení v DPS
v Novém Sedle
dne 17.12.2013.

Rozdávání dárkù dìtem v ZŠ a MŠ Nové Sedlo dne 20.12.2013

Vánoèní vystoupení dìtí ze ZŠ a MŠ v kostele sv. Václava v Novém Sedle dne 21.12.2013

MÌSTSKÉ DIVADLO ŽATEC - Program na LEDEN 2014
16.1.
17.1.
19.1.
20.1.
21.1.
22.1.
24.1.
28.1.
29.1.

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

09:00
19:00
15:00
19:00
19:00
10:00 a 14:00
08:30 a 10:45
19:00
09:00

O Snìhurce
Všechno není košer
Bob a Bobek na cestách
Vyhazovaèi
Jablkoò
O Popelce
Osudy dobrého vojáka Švejka
Ivan Mládek a jeho Bio Trio
Revizor

Dobrá rada:
?
køen - moèopudný, dobrý na zánìty - uvolòuje hleny,
vhodný na placky èi obklady na klouby
?
skoøice - pùsobí jako dezinfekce, hubne se po ní, vhodná pøi
nevolnosti, prùjmu, chøipce a má protizánìtlivé úèinky

strana 4

