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ážení spoluobèané, opìt máte
pøed sebou další vydání Novosedelského zpravodaje, kde Vás
informujeme o vìcech, které se staly a i o
tom co nás èeká v našich obcích. Ani
nebudu psát, že zima nám skonèila,
protože vlastnì ani poøádnì žádná
nebyla, což nám umožní zahájit nìkteré
venkovní stavební práce cca o mìsíc
døíve, které máme na letošní rok
naplánované. Trochu nás sice zaskoèil
pøístup místní vìznice, kdy nám
nevykrývá naše požadavky na poskytování pracovních sil z øad odsouzených, ale vìøím, že i toto se nám po
jednání s vedením vìznice, podaøí
vyøešit k oboustranné spokojenosti.
V èásti obce Nového Sedla v Sedèicích byl založen "Spolek pro rozvoj
Sedèic", kde si dali velké cíle, tak jim
touto cestou pøeji, aby jim toto nadšení
vydrželo a projevilo se to nejen na
spokojenosti místních obèanù, ale i na
poøádku a úklidu nejen pøímo v obci ale i
v okolí, kde se stále nachází èerné
skládky vytvoøené nìkterými sedèickými
obèany.
V letošním roce obec podala nìkolik
žádostí o dotace, o kterých Vás budeme
prùbìžnì informovat.
I nadále platí, že pøivítáme jakýkoliv
pøíspìvek, postøeh èi nápad do našeho
zpravodaje. Pøispìjete tím ke zpestøení
jeho obsahu.
Petr Sýkora, starosta

Zpravidla nezveøejòujeme ve zpravodaji vyloženì špatné zprávy. Nyní
se ale takovéto situaci nemohu vyhnout. 5. února 2014 totiž zemøel ve vìku
69 let pan Jaroslav Kubelík, proto mi dovolte napsat pár slov...
Vìtšina z nás si ho pamatuje s fotoaparátem a kamerou, jak
dokumentuje všechny akce uskuteèòované v našich obcích poèínaje
kulturou a konèe výstavbou. Øadu let
pùsobil jako kronikáø, zabýval se
regionální historií. V šedesátých
letech mimo jiné promítal v již
neexistujícím kulturním domì filmy, v
sedmdesátých a osmdesátých letech
byl jako pøedseda Osvìtové besedy
hlavním organizátorem všech kulturních akcí, organizoval „Setkání
rodákù“.
Stál také u zrodu
Novosedelského zpravodaje. Díky
jeho nesmírné píli jsme se v øadì
èlánkù dozvìdìli mnoho zajímavých
informací o minulosti (ale i souèasnosti) Nového Sedla a spádových
obcí. Je toho mnoho co bych o nìm
mohl napsat, ale stejnì jako on ani já
nejsem úplnì pøítelem dlouhých
projevù. Vìøím, že i vám se vybaví
vlastní vzpomínky na setkání se svým pøítelem, známým, panem
Jaroslavem Kubelíkem.
Ve zpravodaji jsme zveøejnili nejeden jeho text a spoustu fotografií. Je
smutná skuteènost, že již další èlánek nenapíše… Ale pøestože již není mezi
námi, zanechal po sobì øadu písemného a fotografického materiálu, takže
se s jeho prací budete ve Zpravodaji setkávat i v dalších dnech a týdnech.
Petr Sýkora, starosta

Jubilea
od 1.3. do 31.3.2014
V mìsíci bøeznu oslaví
svá životní jubilea tito
obèané:
Anizia Krejèová - Nové Sedlo
Miroslav Bicek - Nové Sedlo
Margita Michalicová - Nové
Sedlo
Jiøí Šefler - Žabokliky
Blahopøejeme a pøejeme
hodnì zdraví, spokojenosti
a pohody.

Podìkování
Dìkujeme tuto cestou všem, kteøí nám dne 11. února 2014 projevili
upøímnou soustrast svou úèastí na posledním rozlouèení s panem Jaroslavem
Kubelíkem. Zároveò dìkujeme za množství kvìtinových darù a podporu v této
tìžké chvíli.
Rodina

Podìkování
Dìkujeme všem, kteøí se dne 19. února 2014 pøišli naposledy
rozlouèit s panem Václavem Hávou. Všem patøí rovnìž podìkování za
ústní a písemné projevy soustrasti, slova útìchy a kvìtinové dary.
Dìti s rodinami
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Usnesení
z 2. zasedání ZO ze dne 26.2.2014

Opustili nás:
od 1.1. do 28.2.2014
Jaroslav Kubelík - Nové Sedlo
Emil Brhel - Nové Sedlo
Václav Háva - Nové Sedlo

SVOZ BIOODPADU V
OBCÍCH NOVÉ SEDLO
Tradièní svoz bioodpadu z
Vašich zahrádek zaènou
zamìstnanci OÚ Nové Sedlo
svážet již od pondìlí 17.3.2014.
Odpad umisujte vždy den pøed
svozem pøed vaše domy,
zahrady.

Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo:
- Rozpoètové opatøení è. 1/2014
- prodej pozemku p.è. 487/3 v k.ú. Nové Sedlo u Žatce
- cenovou nabídku spoleènosti Gabriel s.r.o. - zpracování PD sadových úprav
vybraných lokalit obce Nové Sedlo
- zpracování PD na kanalizaci v obci Sedèice
- zámìr pronájmu hospody v Sedèicích è.p. 3
- zámìr pronájmu bývalé Jednoty v Sedèicích è.p. 46
Poznámka: s úplným znìním usnesení se mùžete seznámit na úøední desce

Letošní mírná zima konèí, pomalu pøichází jaro a pracovníci
Obecního úøadu Nové Sedlo zahájí jarní úklid veøejných prostranství. Aby
se naše obce staly pøíjemné pro samotné obyvatele a atraktivní pro
návštìvníky nebo nahodilé turisty, obracíme se na všechny obèany s
žádostí o spolupráci. Prosíme všechny obèany, aby i nadále dbali na dobrý
vzhled svých rodinných domkù a rekreaèních chalup v obcích a podle
potøeby provádìli údržbu a opravy nejenom tìchto objektù, ale i
pøedzahrádek, zahrad a blízkého okolí. Všem obèanùm, kteøí se aktivnì
starají o své nemovitosti a jejich okolí, dìkujeme.
OBEC NOVÉ SEDLO
Hlavní èp. 27, Nové Sedlo, 438 01 ŽATEC
IÈO: 00265292

?
Brána do kostela

Pod stejným názvem jsme v loòském listopadovém
vydání Zpravodaje uveøejnili èlánek o rekonstrukci
vstupní brány do areálu kostela sv. Václava a
Nejsvìtìjší Trojice v Novém Sedle. Brána byla
vybavena døevìnými lavicemi a vznikl tak dùstojný
vchod na místní høbitov.
Množství nedopalkù od cigaret, které se však ve
vstupní bránì povalují, svìdèí o tom, že tato neslouží
pouze jako vchod na høbitov, ale také jako útoèištì
party kuøákù, kterým množství lavièek a odpadkových
košù, které jsou po obci rozmístìny, zøejmì nestaèí.
Høbitov je pietní místo a všichni bychom si mìli
uvìdomit, že nepoøádek není dobrou vizitkou naší
obce.
?
Otevøení HOSTINCE

TERMÍN SVOZOVÉ SOBOTY NADMÌRNÉHO
ODPADU V ROCE 2014

12. dubna 2014
8.00
8.30
9.00
9.30

- 8.30 hod.
- 9.00 hod.
- 9.30 hod.
- 10.00 hod.

10.00 - 10.30 hod.
10.45 - 11.15 hod.

Èíòov – náves
Bøežany – náves
Chudeøín
Žabokliky – rozcestí za budovou
mysliveckého sdružení
Sedèice – za budovou Kontis
Nové Sedlo – pøed horní hospodou

Od 8.00 hod. do 14.00 hod. bude pro všechny umožnìn pøístup ke
kontejnerùm na sbìrném dvoøe v Novém Sedle.

Ve støedu 12.2.2014 byl otevøen již dlouho
oèekávaný Hostinec v Novém Sedle.
Nejen pøi pøíležitosti prvního olympijského,
hokejového zápasu, ale i ze zvìdavosti a chutí trávit
pøíjemný veèer v novém a èistém prostøedí hostince
byla úèast návštìvníkù vysoká.
Pracovníci mìli ještì pár hodin pøed otevøením
hodnì napilno s dokonèovacími úpravami, ale nakonec
se vše podaøilo a v šest hodin byly prostory Hostince
pomalu zcela zaplnìné. Bylo pøipraveno pohoštìní,
pivo teklo proudem a pøíjemná obsluha nás provázela
po celý veèer s úsmìvem na tváøi.
Dìkujeme vedení obce a novému provozovateli
Hostince za vytvoøení pøíjemné hospùdky, spokojené
zákazníky a stále kladné ohlasy :-).
strana 2

pokraèování ze strany 2...
Dopis od ètenáøe...
Sociální pracovnice obecního úøadu navštívily
Dobrý den,
rodinu Juríkových, aby pøedaly
chtìl bych touto cestou podìkovat našemu starostovi P. novému obèánkovi Danielu
Sýkorovi, za jeho snahu vytvoøit v našich obcích pøíjemné Juríkovi, na-rozeného 17.2.2014,
prostøedí, èistotu a klid. I když žiji v obci Sedèice již nìkolik pamìtní knížku a drobné dáreèky.
dlouhých let a právì v této obci nejsou zmìny zatím patrné,
vím, jaké jsou akce plánované a tìším se na nì. A už to bude
Zamìstnanci obce gratulují k
vybudování nové silnice, rozšíøení vzniklého dìtského narození Danielka a pøejí hodnì
høištì pro naše dìti, výsadba zelenì…už i za to si pana štìstí a zdraví.
starosty vážím, že po letech, kdy se tu nic nedìlo, má chu a
sílu nìco budovat. A moc dobøe chápu, že nejde vše
najednou… spousta práce je již hotová a i v jiných našich
obcích a zmìn je víc než dost, tak spousta práce je pøed
?
Staré a nové pohledy na naše obce
panem starostou. Myslím, že slovo „starosta“ je výstižné
právì pro pana Petra Sýkoru a já mu tímto ještì jednou nejen
Poèínaje únorovým Novosedelským zpravodajem
dìkuji, ale i pøeji mnoho sil, nápadù a zdaøilých akcí.
zahajujeme novou rubriku „Staré a nové pohledy na naše
Dìkuji
Josef Helásek, Sedèice obce“. Postupnì budeme zveøejòovat staré fotografie z
archivu pana Kubelíka a pro porovnání fotografie
souèasné. Pøi poøizování fotografií se budeme snažit co
nejpøesnìji dodržet místo a úhel pohledu na jednotlivá
místa.

Nové Sedlo,
ulice
Hlavní,
pohled od
obecního
úøadu

Spolek pro rozvoj Sedèic
?
Valentýnský veèer v Sedèicích

Mnoho lidí považuje oslavu dne svatého Valentýna pouze za
svátek zamilovaných. Jenomže láska má mnoho tváøí a jak trefnì
poznamenal papež František, tak recept na dlouhotrvající
manželství spoèívá ve tøech slovech : prosím, dìkuji a promiò.
Pokud dovolíte, tak náš dnešní pøíspìvek tedy založíme právì na
tìchto tøech slovech.
PROSÍM
Jménem Spolku pro rozvoj Sedèic jsme poprosili obèany o
pomoc pøi pøípravì Valentýnského veèera. Veèer byl nádherný a
tak prosíme o další podporu a pomoc všechny lidi dobré vùle ,
kterým záleží na rozvoji spoleèenského života na Sedèicích.
Plánujeme oslavu Mezinárodního dne žen, poèítaèovou uèebnu,
akce pro dìti, pomoc pøi stavbì venkovního høíštì na petanque a
dìtského høištì.............
DÌKUJI
Není zde možné podìkovat všem a konkrétním lidem jsme
podìkovali na zmínìném veèírku. Pouze na základì
dobrovolnosti byl Kulturáèek Jednota vymalován, opraveny
nejvìtší nedostatky, instalována darovaná kamna do
vyspraveného komína, natøeny ochranné møíže do oken a byl
celkovì uklizen. Proti vánoènímu setkání to byl skuteèný skok ve
vzhledu interiéru. Lidé pøinesli døíví a uhlí do kamen. Jídlo a pití
pro sebe i pro ostatní. Hudební nástroje a reprodukèní hudební
systém. A dobrou náladu a chu se vzájemnì poznat a pobavit se v
tom nejlepším slova smyslu. Maminky s dìtmi si v sobotu
dopoledne vzaly za své vyzdobení celé místnosti ve

valentýnském stylu a také proto se celý veèer nesl v laskavém
duchu. Tvoøivá dílníèka pro dìti, jak byla pojmenována, bude
dále pokraèovat a bude, pod vedením dospìlých, podporovat dìti
v jejich rozvoji ve volném èase. Pan starosta poskytl tolik
potøebnou souèinnost a materiální podporu a také jemu patøí
velké díky. A Žatecký pivovar vaøí opravdu dobré pivo :-)
PROMIÒ
Domovem se dá nazvat místo, kam se èlovìk rád vrací a kde
rád žije svùj život. Krajinou domova èasto rozumíme zemi, která
je blízká našemu srdci. Mnohdy je to krajina, kterou pøehlédnem
jediným pohledem. Pro nás je tou krajinou malebné údolí Liboce.
Do krajiny patøí lidé a lidská spoleèenství. Mnohdy jsou tvoøivá a
mnohdy také krajinu zatìžují svojí bezohledností. A jací jsou lidé,
taková je krajina a
naopak. A tak naše
omluva smìøuje ke
krajinì našeho domova
a lidskému spoleèenství, které v ní žije za
to, že se o nì zaèínáme
starat až nyní. S pøáním
radostného nástupu jara
pøejeme všem hodnì
radosti ze života.
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Za Spolek pro rozvoj Sedèic
Alena Stejskalová

pokraèování ze strany 3...
?
Jarní úklid v Sedèicích
Pøicházející jaro v nás zpravidla nastartuje chu uklidit po zimì
naše domovy a blízké okolí.
Takzvaný jarní úklid zná asi
každý z nás. Vynášíme tím
symbolicky “zimu” z našich
domovù a pøípadnì blízkého
okolí a vítáme tím nový život.
V sobotu 1.bøezna svolala
paní Kristina Václahovská
nìkolik pøátel k úklidu kolem
bytovek a potom se celá skupina
dospìlých a dìtí vydala po
Sedèicích a uklidila nepoøádek
kolem cest, chodníkù a silnic.
Nezištnì a dobrovolnì. Nìkdo
se pøidal a nìkdo
ne. V souèasné dobì, kdy si
hodnì lidí poøád stìžuje anebo
nadává a èeká až nìco dostane od státu nebo z dotací nebo od
sponzorù, je takový zdánlivì obyèejný lidský èin projevem nadìje,
že jsou poøád mezi námi lidé, kteøí
za svùj domov považují víc než
jen svùj byt nebo dùm. Jsou
ochotni vìnovat energii a èas
tomu, aby i jejich sousedé mìli
lepší kvalitu života danou i jenom
tím, že na chodníku po kterém
jdou, je zameteno.
V Novosedelském zpravodaji
se nìkolikrát objevily fotky
nepoøádku u popelnic a slova o
nešvarech . A tak jsme moc rádi,
že zprávy ze Sedèic mohou být i
takové, že lidem záleží na tom jak
jejich domovská ves vypadá.
Kdyby se už nestalo nic jiného,
tak takový spontánní jarní úklid
zvedne náladu a víru v lepší budoucnost. Velké díky všem, kteøí se
na celé akci podíleli. Fotky z jejího prùbìhu mùžete najít na
http://sedcice.wz.cz.
Za Spolek pro rozvoj Sedèic
Alena Stejskalová

SPOLEK PRO ROZVOJ
SEDÈIC
si Vás dovoluje pozvat na
Oslavu Mezinárodního
dne žen
Místo konání : Hospoda “U kaštanu”
v Sedèicích
Datum a èas : sobota 8.3 od 19.00
Pití a jídlo :
Každý nech si pøinese to, co jí a pije rád, pøípadnì i
nìco navíc pro ostatní
Toèené pivo zajištìno - pùllitry a sklenice každý s
sebou svoje
Varná konvice zajištìna
Vítány jsou :
Jakékoliv vhodné dárky pro ženy, dorostenky a dívky
Hudební nástroje a nadšení hudebníci
Divadelní vystoupení s námìtem Žena a její role v
postmoderním svìtì
Dobrá nálada a chu strávit èas s dobøe naladìnými
lidmi
za Spolek pro rozvoj Sedèic
Alena Stejskalová

Bøeznové setkání dìtí v Sedèicích Tvoøivá dílna
Zveme všechny dìti a jejich rodièe
v nedìli 16.3. od 14 hod.
do Kulturáèku Jednota v
Sedèicích na Tvoøivou dílnu. Tentokrát budeme vyrábìt
velikonoèní kraslice a výzdobu.
Pøedpokládaný èasový rozsah je od 14 do 17 hod. Pití
pro dìti a materiál pro èinnost je
zajištìn.
Každý z úèastníkù obdrží sladkou odmìnu.
Úèast svých dìtí prosím potvrïte mailem
( al.stejskalova@seznam.cz ) èi telefonicky ( 737
500 022 )
Tìšíme se na vaše dìti
POJÏME SPOLEÈNÌ TVOØIT
Za Spolek pro rozvoj Sedèic
Alena Stejskalová

Kultura

Obecní úøad Nové Sedlo Vás na již 10. roèník
vítání jara
„HONBA ZA PRVOSENKOU JARNÍ”

Kdy: v pátek 7. bøezna 2014 v 15.00 hodin
Kde:

u kaplièky
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ZŠ a MŠ NOVÉ SEDLO
?
KARNEVAL
Dne 26.2.2014 se konal v ZŠ a MŠ Nové Sedlo maškarní
karneval. Pro dìti byly pøipraveny soutìže a vyhodnocení o
nejlepší masku. Z MŠ se na 1. místì umístil Honzík Budjaè a
ze ZŠ se na 1. místì umístil Martin Krejèík. Bylo tìžké
zvolit tu nejlepší masku, jelikož všechny byly moc pìkné.
Tímto dìkuji rodièùm za spolupráci.

Vážení rodièe dìtí a žákù ZŠ a MŠ
Nové Sedlo,
dne 6.3.2014 se bude konat
od 16.00 hod.
informaèní schùzka
ke Škole v pøírodì v Žihli.

Øeditelka školy
ØEDITELKA ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEØSKÉ ŠKOLY NOVÉ SEDLO, okr. Louny
pøíspìvková organizace
Hlavní 6, Nové Sedlo, 438 01 Žatec
VYHLAŠUJE TERMÍN A DOBU PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PØIJETÍ DÌTÍ K PØEDŠKOLNÍMU
VZDÌLÁVÁNÍ
OD ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015
KTERÝ SE USKUTEÈNÍ DNE

ÈTVRTEK 3. DUBNA 2014 od 13:00 do 16:00 hod.
v budovì mateøské školy Nové Sedlo
Zápis se stanovuje v souladu s ustanovením § 34 odst. 2 zákona è. 561/2004 Sb., o pøedškolním,
základním, støedním, vyšším odborném a jiném vzdìlávání (školský zákon).
Rodièe nebo zákonní zástupci, kteøí zapisují dítì do mateøské školy, pøedloží svùj obèanský prùkaz
a rodný list dítìte!

Mgr. Lenka Souèková, øeditelka školy
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Historie
Jistì jste si všimli informaèní tabule umístìné u kostela
Nejsvìtìjší Trojice a svatého Václava v Novém Sedle, která
seznamuje obyvatele s historií obce. Stejné tabule budou
instalovány na jaøe i ve všech spádových obcích. Tabule
jsou již zhotovené, v souèasné dobì se zpracovává text a
fotografie.
V dnešním èísle vám pøinášíme malou ukázku z
informaèní tabule obce Bøežany.
Eugen Gura
Bøežany jsou rodnou obcí slavného královského,
bavorského a vévodského saského komorního pìvce
Eugena Gura.
Narodil se 8. listopadu 1842 jako syn uèitele obecné
školy. Po absolvování vyšší støední školy v Rakovníku
nastoupil roku 1860 na polytechniku ve Vídni. V roce 1862
studoval v Mnichovì u profesora Anschütze, který objevil
jeho hlas. Proto pøešel k Franzi Hauserovi, tehdy øediteli
mnichovské hudební konzervatoøe, u kterého se vedle
studia malby u Anschütze dva roky uèil na konzervatoøi.
Mezitím byl po úspìšné zpìvní zkoušce tehdejším
generálním hudebním øeditelem Lachnerem na tøi roky
angažován Dvorní scénou v Mnichovì. V roce 1867 pøijal
výhodnou nabídku Theodora Lobe'se do novì
vybudovaného mìstského divadla ve Wroclavi.
V roce 1870 byla vyhlášena válka a souèasnì byly
zrušeny všechny smlouvy o angažmá. Pouze Friedrich
Haase v Lipsku mìl tu odvahu nechat hrát dále a tam pro
Eugena Guru poèala v záøí 1870 èinnost, která mu bìhem
šesti let pøinesla bezpøíkladné úspìchy jako pìvce oratorií,
koncertního pìvce u publika a tisku. Do této doby spadá i
první studium Löwského balad, které tenkrát ještì nikdo
neznal, a nebyly zpívány. Z Lipska také podnikl první

koncertní turné do rùzných mìst Nìmecka, Holandska a
Švýcarska. V roce 1874 ho mnohokrát navštívil Richard
Wagner, který tenkrát pøijel do Lipska pøipravovat pro rok
1876 plánované pøedstavení v Bayreuthu.
Od roku 1875 se stává èlenem Hamburského mìstského
divadla, kterému zùstal vìrný osm let. Z Hamburku také
úèinkoval v nìmeckých operních pøedstaveních v
Londýnì, øízené Dr. Hansem Richtrem. Když Gurovi v roce
1882 konèil kontrakt v Hamburku, pøijal po úspìšném
hostování víceleté angažmá v Mnichovì. Z Mnichova z
velké èásti podnikal koncertní turné, pøedevším do Berlína,
kde našel vždy
nadšené pøijetí jako
zpìvák písní a balad.
V roce 1902
ze
zdravotních dùvodù
odøekl veškerá veøejná vystoupení a
vìnoval se pouze
vyuèování.“ Eugen
Gura byl považován
za jednoho z nejvìtších wagnerovských
pìvcù své doby.
Zemøel dne 26. srpna
1906 ve své vile v
Aufkirchenu u Starnbergu a zanechal po
sobì knihu vzpomínek.

DIGITÁLNÍ KINO ŽATEC - program na bøezen 2014
2.3./17:30 7.3./20:00 8.3./17:30
BABOVØESKY 2
9.3./17:30 14.3./17:30
BABOVØESKY 2
4.3./17:30 6.3./17:30,
ELKÁ OØÍŠKOVÁ LOUPEŽ 3D
12.3./17:30
23.3./15:00
VELKÁ OØÍŠKOVÁ LOUPEŽ 3D
23.3./20:00
ANGELIKA
5.3./17:30
LIGA NEPOTØEBNÝCH
5.3./20:00
ŠPINAVÝ TRIK
6.3./20:00
PAMÁTKÁØI
7.3./17:30 18.3./17:30
LEGO PØÍBÌH 3D
8.3./15:00 9.3./15:00 11.3./17:30
300: VZESTUP ØÍŠE 3D
16.3./15:00
21.3./17:30
8.3./20:00
300: VZESTUP ØÍŠE 3D
9.3./20:00 14.3./17:30
19.3./17:30
300: VZESTUP ØÍŠE 3D
11.3./20:00
16.3./20:00
FAIR PLAY
16.3./17:30
21.3./20:00
23.3./17:30
NEED FOR SPEED
12.3./20.00
19.3./20:00
VLK Z WALL STREET
23.3. /20:00
26.3./20:00
POMEPEJE 3D
25.3./17:30
27.3./17:30
VAMPÝRSKÁ AKADEMIE
25.3./20:00
KANDIDÁT

více informací na: http://www.divadlozatec.cz/

OPRAVY A REKONSTRUKCE
STØECH

TJ NOVÉ SEDLO

provádíme klempíøské a pokrývaèské
práce
Kovanda Luboš - tel.: 720 636 090

Fotbalová sezóna zaèíná 23.3.2014 zápasem ve Vyškovì od
15.00 hodin.
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