Novosedelský
leden 2014
zpravodaj
císlo 1 rocník IV.

www.nove-sedlo.cz

V

ážení spoluobèané, i v
letošním roce se mùžete tìšit
na nová vydání Novosedelského zpravodaje, kde Vás
budeme informovat o dìní a
událostech v našich obcích.
I v letošním roce máme naplánované akce, které pozvednou
vzhled našich obcích, a už je to
rekonstrukce komunikace v Sedèicích, obnova zelenì, otevøení
Pohostinství v Novém Sedle...
Obec rovnìž v letošním roce
bude žádat o rùzné finanèní
pøíspìvky z dotaèních titulù. O
nejvìtší finanèní èástku, kterou se
obec pokusí získat je žádost z tzv.
„Norských fondù” na celkovou
rekonstrukci kostela sv. Bartolomìje v Žaboklikách.
I v letošním roce se pøihlásíme
do soutìže „Vesnice roku 2014”,
kdy jsme v loòském roce získali
dohromady 525.000,- Kè, které
budeme èerpat v letošním roce na
opravu, rekonstrukci chodníkù a
úpravu zelenì.

Vážení ètenáøi zpravodaje,
v listopadovém zpravodaji jsem slíbil, že se zmíním o tom, co se podaøilo udìlat od
zaèátku volebního období, jak se zmìnil vzhled našich obcí, ale i co se nepodaøilo
uskuteènit. Tuto myšlenku však starosta v prosincovém zpravodaji rozvedl sám, proto se
k tomuto tématu nebudu vracet, nechci se opakovat.
Dále jsem slíbil, že od nového roku pokusíme zmìnit styl zpravodaje tak, aby pro vás
byl pøehlednìjší. Rádi bychom k osvìdèeným rubrikám, jako jsou Informace obecního
úøadu, Historie našich obcí, Informace Základní a mateøské školy a Tìlovýchovné
jednoty pøidali další pravidelné rubriky, ve kterých by dostali prostor napøíklad
zastupitelé, kteøí by mohli dle svého uvážení v krátkosti uvést, co se jim povedlo v jejich
oblasti, a co by si ještì pøáli nadále udìlat. Vìøíme, že se na jaøe na stránky zpravodaje
vrátí oblíbené èlánky paní Stejskalové na téma „Není bylina, aby na nìco nebyla“.
Uvítáme také všechny vaše návrhy na zlepšení obsahu zpravodaje i vaše èlánky nebo
dopisy.
Jaroslav Kubelík, redaktor
Když jsem poèátkem ledna psal tento èlánek, vypadalo to, že venku zaèíná jaro.
Vánoce jsme prožili na blátì a dìti každým dnem vyhlíželi, kdy koneènì napadne sníh.
Bohužel ani v 21. století dokážeme pøedpovìdìt poèasí pouze na období delší než je
nìkolik dnù èi týdnù a úspìšnost pøedpovìdí na delší
období než je 10
dnù rychle klesá.
Ale letošní zima
urèitì neskonèila a
ještì nám pøedvede, co dokáže.
Zatím bych vám
chtìl nìkolika fotografiemi pøipomeNové Sedlo „slza”
nout leden roku
Nové Sedlo
2010, kdy pøíchod zimy na dlouhou dobu zmìnil ráz našich obcí.

Petr Sýkora, starosta

Jubilea
od 1.2. do 28.2.2014
V mìsíci únoru oslaví
svá životní jubilea tito
obèané:
Jaroslava Smutná - Žabokliky
František Korecký - Sedèice
Blahopøejeme a pøejeme
hodnì zdraví, spokojenosti
a pohody.

Opustili nás:
Zdenìk Kovanda
Žabokliky
Václav Kokoška
Nové Sedlo

È?òov

Žabokliky

Usnesení
z 1. zasedání ZO ze dne 29.1.2014
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo:
- pronájem pohostinství, Hlavní è.p. 20 v Novém Sedle
- výroèní zpráva o poskytování informací Obecním úøadem Nové Sedlo podle zákona
è. 106/1999 Sb., o svobodném pøístupu k informacím za rok 2013
- zámìr prodeje pozemku p.è. 487/3 v k.ú. Nové Sedlo u Žatce
- poskytnutí finanèního pøíspìvku pro ZŠ a MŠ Nové Sedlo na realizaci školy v pøírodì
v roce 2014
- Inventarizace majetku obce Nové Sedlo ke dni 31.12.2013, Inventurní soupis
vyøazeného - zaøazeného majetku ke dni 31.12.2013
Poznámka: s úplným znìním usnesení se mùžete seznámit na úøední desce
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Oprava

fary v Novém Sedle

I když zvenku to vypadá, že se stavební úpravy fary
zastavily, pravda je opaèná. Jak dokazují následující
snímky, stavební práce zdárnì pokraèují. Intenzivnì se
pracuje v interiéru budovy, napø. na vnitøních štukových
omítkách, výmìnì nebo renovaci vnitøních dveøí,
elektroinstalaci, podlahách atd. Všechny úpravy
probíhají s maximální snahou zachovat pùvodní ráz
budovy. Na stavebních pracích se podílejí zamìstnanci
obce a odsouzení z Vìznice Nové Sedlo.
?
žádáme obyvatele bytovek - Hùrecká è.p. 106, 107,
108, 110, kteøí mají od obce pronajatou zahrádku, aby
se dostavili na obecní úøad k podepsání Podnájemních
smluv
?
POPLATKY: pøipomínáme, že poplatky za odvoz
komunálního odpadu, psa, pronájem zahrady a
pronájem regulátoru plynu jsou splatné do 30.4.2014
?
BYT K PRONÁJMU V DPS: informujeme obèany,
že se v Domì s peèovatelskou službou v Novém Sedle
uvolnil jeden byt. Pøípadní zájemci se mohou obrátit
na Obecní úøad, kde obdrží bližší informace o
pronajímaném bytì

?
Kostel Nejsvìtìjší trojice

a svatého Václava v Novém
Sedle
V interiéru kostela v Novém
Sedle byly dokonèeny restaurátorské práce. V prostoru kùru
kostela provedl restaurátor
Michal Šelemba opravu maleb
stropù nad prostorem, kde jsou
umístìny varhany, zrestaurováno bylo i zábradlí kùru.
Nelehkého úkolu se zhostil s velkou peèlivostí a erudicí.
Zbývá tedy ještì opravit varhany, které také nutnì
potøebují zásah restaurátorù. Na opravu varhan obec
Nové Sedlo poskytla èástku ve výši 45.000,- Kè.
Nemalou èástkou ve výši 60.000,- Kè na výše uvedenou
opravu poskytl pan Miroslav Ryska z Nového Sedla.

?
Oprava pohostinství v Novém Sedle

V mìsíci únoru finišují práce (rekonstrukce sociálního
zaøízení, položení nové dlažby a provedení výmalby) na opravì
pohostinství v Novém Sedle. Tento týden budou vymìnìna okna
na sále a vstupní dveøe do hospody. Pohostinství dostane nové
vybavení, sklenice, výèep, ubrusy a další zaøízení.

Ve støedu 12. února 2014 od 14:00 hodin,
pøi pøíležitosti zahájení olympijského
hokejového turnaje
ÈR : Švédsko, jehož zaèátek je od 18:00
hodin,
uvítá nájemce hosty v novém, jistì kulturnìjším prostøedí.
Pøíznivci zábavy, poslechu hudby a rùzných turnajù – šipky, stolní
tenis…se mohou tìšit, protože i tento program bude na sále
obnoven.
Otevírací doba: Po - Èt 14.00 - 23.00 hod.
Pá - So 14.00 - 01.00 hod.
Ne
14.00 - 23.00 hod.
Vìøíme, že se novému nájemci bude daøit a návštìvníkùm se v
inovovaných prostorách bude líbit.
?
Høbitov

v Novém Sedle

Ti, kteøí v poslední dobì navštívili høbitov v Novém Sedle,
jistì vìdí, že jde o dùstojné místo posledního odpoèinku. O jeho
úpravu a èistotu se po celý rok starají pracovníci obecního úøadu,
ale i pozùstalí. Návštìvníci si urèitì všimli také nejednotných
stavebních úprav okolí hrobù - pøedevším rùzných ohrádek okolí
pomníkù apod.
Protože to nepøispívá ke vzhledu høbitova, další úpravy

pomníkù, ale i stávajících bude
nutné provádìt pouze s povolením
Obecního úøadu v Novém Sedle
tak, aby byl dodržován jednotný
styl v jednotlivých oddílech.
Høbitov je pietní místo a lidé by si
mìli uvìdomit, že i na nich závisí,
jak bude prostøedí vypadat.
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Historie
?
Památky

na cestì mezi Bøežany a Èíòovem

Pøi cestì z Bøežan smìrem na Èíòov narazíme na
pozùstatky sochy, kterou nechali postavit manželé z Èíòova.
Bohužel do dnešního dne se nám však nepodaøilo zjistit, kteøí
patrioti mají na jeho financování zásluhu.
Zamìstnanci Obecního
úøadu v Novém Sedle
opravují nalezené
torzo sochy.
Souèasný stav.

?
Zaniklý høbitov
Severozápadnì od Bøežan na cestì do Èíòova leží znièený
høbitov. Høbitovní kaple je zboøena; zùstaly pouze zbytky zdí (cca
6 x 4 m) do výše: pravá stìna a pravá èást pøední stìny do 0,4 m, z
malé èásti do výše 1,5 m, levá èást pøední stìny a levá stìna témìø
zboøeny, zadní stìna do pùvodní výše (je souèástí ohradní zdi
høbitova). Kaple i pozemek pod ní patøí církvi.
Bohužel se nám nepodaøilo zjistit, kdy byl høbitov založen.
Zachovány zùstaly pouze dvì náhrobní desky, dle kterých lze zjistit
uložení zemøelých (viz foto).

Zde odpoèívá
Zde odpoèívá
Franziska Oswald
Heinrich Oswald
rozená Winkler
mistr tesaø z Èínova
manželka mistra tesaøe
zemøelý 15. øíjna 1925
z Èínova
ve vìku 84 let
zemøelá 12. èervna 1925
Milý otèe odpoèívej v pokoji!
ve vìku 79 let
Milá matko odpoèívej v pokoji!

Jaroslav Kubelík, kronikáø

Návrh zastavovací situace pro výstavbu rodinných domù v Novém Sedle - ul.
Hlavní (bývalá pila)
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Sedèice
?
Založení

Spolku pro rozvoj Sedèic

Jak už jsem slíbila koncem minulého roku, pøicházím s
novými zprávami ze Sedèic. V pondìlí 27.1.2014 byl ustavující
èlenskou schùzí založen Spolek pro rozvoj Sedèic. Mezi cíle
spolku patøí napøíklad organizace vzdìlávacích, kulturních,
spoleèenských a sportovních aktivit. Poslání spolku souvisí - už
podle názvu - s rozvojem vesnice Sedèice. Tedy místa, kde
žijeme a které pøirozenì chceme mít krásnìjší a kde si pøejeme
dobré lidské vztahy. Místa, o kterém bychom chtìli øíkat, že je
dobré pro spokojený život.
Aktivity spolku budou zamìøeny dvìma smìry. Jednoduše
rozdìleno na :
x Co mùžeme udìlat/zaøídit sami a
x S èím potøebujeme pomoci od našich partnerù.
Byla jsem na ustavující schùzi potìšena nadšeným pøístupem
a podporou všech pøítomných lidí a výsledkem, kdy po prvním

setkání už má spolek dvacet šest èlenù a víme o dalších, kteøí se
chystají brzy pøistoupit. Ostatní lidé, které poslání spolku
oslovuje, jsou velice vítáni.
Ustavující schùze, mimo další body programu, zvolila
pøedsedu a schválila pøedstavenstvo spolku ve složení : JUDr.
Alena Stejskalová (pøedseda), Vladimír Èesnek
(místopøedseda), Karel Kubát, Yana Compel, ing. Stanislav
Stejskal, Kristina Václahovská, Josef Zika.
První zasedání pøedstavenstva bylo v pondìlí 3.2.2014 v 18.00
v Jednotì a je pøístupné všem èlenùm spolku.
Závìrem chci podìkovat všem našim podporovatelùm a v
reakci na èasté stížnosti lidí, že “na Sedèicích se nic nedìje” bych
ráda vyjádøila nadìji, že “se na Sedèicích zaène a bude dít spousty
dobrých událostí”.
Alena Stejskalová

ZŠ a MŠ Nové Sedlo
?
Tìlocvik na snìhu
Prvního letošního snìhu si naplno užili žáci a žákynì ZŠ Nové
Sedlo. V rámci výuky tìlesné výchovy vyrazili na sníh s bìžkami
na nohou. Nìkteøí z nich vùbec poprvé v životì stáli na lyžích,
pøesto se za chvilku nauèili pohybovat po rovinì a na závìr
hodiny nìkteøí i úspìšnì zdolali malý kopeèek bez pádu. Všechny
dìti byly z výcviku nadšené, tak snad jen … více snìhu, prosím.
?
Fotografie z pøedávání vysvìdèení

ZÁPIS DO PRVNÍHO ROÈNÍKU
ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEØSKÉ ŠKOLY NOVÉ SEDLO PRO
ŠKOLNÍ ROK 2014/2015
Øeditelka Základní školy a Mateøské školy Nové Sedlo
vyhlašuje podle § 46 odst. 1 zák. è. 561/2004 Sb.

ZÁPIS DO PRVNÍHO ROÈNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY
NOVÉ SEDLO PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015
KTERÝ SE USKUTEÈNÍ DNE

STØEDA 5. ÚNORA 2014 od 14:00 do 17:00 hod.
Zápis je povinný pro dìti narozené do 31.8.2008 vèetnì
Rodièe dìtí jsou povinni pøihlásit do školy i dítì neschopné školní docházky
pro vadu tìlesnou, smyslovou nebo duševní.
Pokud dítì nastupuje po udìlení odkladu školní docházky do 1. roèníku do
školy, jejímž øeditelem byl odklad udìlen, musí znovu k zápisu!

Jarní
prázdniny

Rodièe nebo zákonní zástupci, kteøí jdou s dìtmi k zápisu, pøedloží
obèanský prùkaz a rodný list dítìte!

pro školáky ZŠ Nové
Sedlo

stanoveném termínu, je povinen pøihlásit dítì k zápisu k povinné školní

od 17.2 - 23.2.2014

docházce do 15. února 2014.

Pokud se zákonný zástupce nemùže z vážných dùvodù dostavit ve

Mateøská školka bude v
tyto dny otevøena.
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Mgr. Lenka Souèková, øeditelka školy

„Vlajka pro Tibet”
Zastupitelé Obce Nové Sedlo souhlasili na svém 1. zasedání
dne 29.1.2014 s pøipojením se ke kampani „Vlajka pro Tibet“.
Akci obec podpoøí vyvìšením tibetské vlajky dne 10. bøezna
2014 v souladu se zákonem è. 352/2001 Sb., o užívání státních
symbolù Èeské republiky. Mezinárodní kampaò „Vlajka pro
Tibet“ vznikla v polovinì devadesátých let v západní Evropì s
cílem poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v
Tibetu. Èeská republika se ke kampani pøipojuje pravidelnì od
roku 1996, v loòském roce kampaò v ÈR podpoøilo 467 obcí,
mìst, mìstských èástí nebo krajù.
V tibetu jsou desítky let porušována základní lidská práva,
vèetnì systematického potlaèování svobody slova, politického a
náboženského vyznání, národní a kulturní identity. Tibeané
nemohou používat své státní symboly (napøíklad tibetskou
vlajku, státní znak), dochází k diskriminaci tibetského jazyka (na
úøadech, v nemocnicích a vìtšinì škol je úøedním èi vyuèovacím
jazykem èínština) a v dùsledku cílené migrace èínských obyvatel
na území Tibetu také k diskriminaci rasové. Tibeané se stali
menšinou ve své vlastní zemi. Tibeanùm jsou dále odpírána
práva na vzdìlání (podle oficiální statistiky èínské vlády je míra
negramotnosti Tibeanù starších 15 let více 50%), právo na

zdravotní péèi atd. Dochází k cenzuøe sdìlovacích prostøedkù a
internetu. Lidé jsou zatýkání, zadržováni a souzeni bez práva na
obhájce a øádný soudní proces. Dochází k muèení politických
vìzòù a k diskriminaci jejich rodinných pøíslušníkù.
V øíjnu roku 1949 vyhlásil pøedseda Ústøedního výboru
komonunistické strany Mao Ce-tung vznik Èínské lidové
republiky. O rok pozdìji vtrhla do Tibetu èínská vojska a
nepoèetná tibetská armáda byla znièena v bitvì v Èhamdu. V roce
1959 uprchl 14. dalajlama do Indie, kde pozdìji ustanovil
tibetskou exilovou vládu. Po jeho odchodu ze zemì vypuklo v
Tibetu povstání proti nìkolik let trvajícím represím a èínské
politice, znevýhodòující Tibìany v jejich vlastní zemi. Dne 10.
bøezna 2014 si pøipomeneme 55. výroèí tohoto povstání. Zemøelo
pøi nìm pøibližnì 80 000 Tibìanù. Více než milion Tibìanù
zemøelo v následujících letech
ve vìzení, pracovních táborech,
v dùsledku hladomoru apod.
Podrobné informace o akci a
úplný seznam míst najdete na
internetových stránkách
www.tibinfo.cz.

TJ Nové Sedlo
Vážení sportovní pøátelé,
zima je v plném proudu a našim fotbalistùm už odstartovala zimní pøíprava. Letošní rok jsme se rozhodli, že vypustíme tradièní
zimní turnaj v Postoloprtech, jehož jsme byli úèastníkem 3 roèníky po sobì a místo toho jsme se pøihlásili na zimní turnaj v Žatci, který
se hraje na stadionu Mládí. Tento turnaj odstartoval již 18.1 kdy se naši fotbalisté utkali s týmem Hoøesedel u Rakovníka a dokázali je
porazit vysoko 9:1. V dalším utkání 25.1 se utkali s týmem Janova u Rakovníka, který rovnìž porazili vysoko 7:2. Další zápasy se hrají
dne 1.2. od 15h proti Holedeèi, 8.2. proti celku z Knìžic a poslední zápas ve skupinì se hrají dne 15.2. proti celku z Mìcholup.
Závìreèné kolo se bude hrát dne 22.2. a to od 10h – 5. - 6. místo, od 12:30h – 3. - 4. místo, od 15h – FINÁLE. Zvu tedy všechny
pøíznivce našeho klubu aby navštívili zápasy zimního turnaje.
Sportu zdar a fotbalu zvláš
Jakub Èerný

MÌSTSKÉ DIVADLO ŽATEC - program na únor 2014
4.2.
8.2.
9.2.
11.2.
12.2. a 13.2.
22.2.
25.2.
26.2.

19:00
18:45
15:00
19:00
16:00
19:00
10:00 a 14:00

Pro dámu na balkónì
Antonín Dvoøák : RUSALKA
Ètyølístek v pohádce
Ucpanej systém
Hodina zpívání - zkoušení
DÍVKA ROKU 2014
Èernobílé písnièky s Alešem Cibulkou
O perníkovém dìdkovi

DIGITÁLNÍ KINO ŽATEC - program na únor 2014
1.2. 15:00 / 2.2.
15:00
2.2.
17:30
2.2.
20:00
5.2. 17:30 / 13.2. 17:30 / 19.2. 17:30
5.2.
20:00
6.2. 17:30 / 7.2. 20:00 / 14.2. 20:00
6.2. 20:00 / 15.2.
17:30
7.2. 17:30 ( 3D) / 12.2. 17:30 ( 3D)
14.2. 17:30 ( 3D) / 15.2. 15:00 ( 3D)
16.2. 15:00 ( 2D) / 18.2. 17:30( 2D)
23.2.
15:00 ( 2D)
9.2.
20:00
12.2. 20:00 / 13.2. 20:00 / 15.2. 20:00
16.2. 17:30 / 2.3.
20:00
16.2.
20:00
18.2.
20:00

MRÒOUSKOVÉ
KRÁSNO
BLÍZKO OD SEBE
PUTOVÁNÍ S DINOSAURY 3D
CIZÍ OBÌD
ROBOCOP
JACK RYAN: V UTAJENÍ
LEGO PØÍBÌH 3D
LEGO PØÍBÌH 3D
LEGO PØÍBÌH 3D
LEGO PØÍBÌH 3D
HOBIT: ŠMAKOVA DRAÈÍ POUŠ 3D
DÌDICTVÍ ANEB KURVA SE NEØÍKÁ
DÌDICTVÍ ANEB KURVA SE NEØÍKÁ
NÌŽNÉ VLNY
ZLODÌJKA KNIH
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OPRAVY A REKONSTRUKCE
STØECH
provádíme klempíøské a pokrývaèské
práce
Kovanda Luboš - tel.: 720 636 090
Rùžena Kumstátová
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