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V

ážení spoluobèané, zaèíná
nám již dlouho oèekávané
jarní poèasí a s tím souvisí i
zaèátek sekání trávy, úpravy
zelenì...Jistì jste si všimli, že vedle
potravin byl v ulièce od ulice
hlavní až k èekárnì položen nový
asfaltový koberec na chodník, kde
bude zaseta tráva. Bohužel se v
naší obci Nové Sedlo rozmohl již
dlouho pøehlížený nešvar a to
takový, že milovníci pivního moku,
kteøí si tento nápoj dopøávají, pøi
jistì pøíjemném posezení pøed
obchodem, chodí vykonávat
potøebu právì do výše uvedené
ulice a nebo na zeï za obchod. Je
mi líto, že na takovou situaci
musím upozoròovat, ale nìkteøí
milovníci si neuvìdomují, že tím
vzniká nepøíjemný pach a i pohled
kolemjdoucích obèanù, zvláštì
dìtí.Touto cestou vás žádám,
nevykonávejte své potøeby na
veøejných a všem pøístupných
místech...dìkuji. Petr Sýkora, starosta
Jubilea
od 1.4. do 30.4.2014
V mìsíci dubnu oslaví
svá životní jubilea tito
obèané:
Marie Farkasová - Sedèice
Alena Zapletalová - Nové Sedlo
Blahopøejeme a pøejeme
hodnì zdraví, spokojenosti
a pohody.

Opustili nás:
od 1.3. - 31.3.2014

Hildegarda Kovaøíková
Nové Sedlo

Informace obecního úøadu
?
Opravy komunikací
Vìtšina z Vás jistì zaznamenala, že v minulých dnech probíhaly v Novém
Sedle opravy asfaltových komunikací. Dokonèeny byly práce na silnici v ulici
Hlavní, byly provedeny opravy komunikace v Sadové ulici a asfaltový koberec
byl položen v „ulièce“, která spojuje náves se spodní èástí obce. V koneèném
dùsledku pøináší oprava silnic a chodníkù další zlepšení životního prostøedí pro
obyvatele.

?
17. bøezna 2014 zaèali zamìstnanci Obecního úøadu Nové Sedlo opìt svážet
bioodpad z vašich zahrad. V této souvislosti bychom vám chtìli pøipomenout
platnost obecnì závazných vyhlášek, kterými se jednak na území celé obce se
zakazuje spalování suchého rostlinného materiálu v otevøeném ohništi za úèelem
jeho odstranìní a dále zákaz používání zaøízení a pøístrojù zpùsobujících hluk
(napø. sekaèek na trávu, cirkulárek, motorových pil a kos, køovinoøezù, vrtaèek,
drtièek vìtví apod. o sobotách v dobì od 6:00 do 8:00 hodin a od 20:00 do 22:00
hodin a o nedìlích, svátcích a státem uznaných dnech pracovního klidu po celý
den. S plným znìním obecnì závazných vyhlášek se mùžete seznámit na
internetových stránkách obce: www.nove-sedlo.cz/uredni-deska/vyhlasky-anarizeni.
?
pøipomínáme termín roèních poplatkù, které jsou splatné do konce dubna
2014 (jedná se o poplatky za psa, odvoz komunálního odpadu, pronájem
regulátoru plynu, pytle na odpad)
?
SVOZOVÁ SOBOTA - pøipomínáme termín svozové soboty dne 12.4.2014!

Usnesení
ze 3. zasedání ZO konaného dne 26.3.2014
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo:
- Rozpoètové opatøení è. 2/2014
- pronájem hospody v Sedèicích è.p. 3
- pronájem bývalé Jednoty v Sedèicích è.p.46
- Osadní výbor Sedèic
- žádost Ing. Z. Aschenbrennerové o finanèní pøíspìvek pro ÈOV u nemovitostí è.p. 5 a
è.p. 11 v obci Èíòov
- Stanovení poètu èlenù zastupitelstva pro volby do zastupitelstev obcí, které se budou
konat v roce 2014, ve smyslu §67 zákona è. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znìní,pro volební období 2014 - 2018
Poznámka: s úplným znìním usnesení se mùžete seznámit na úøední desce
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?
Blahopøání
V pohodì a svìžesti oslavila v úterý 11. bøezna 2014 paní Anízia
Krejèová z Nového Sedla své 90. narozeniny. K tak významné události jí
popøála jí nejen její rodina a pøátelé, ale i zástupci obce. Ke krásnému
životnímu jubileu jí pøišli popøát starosta obce Petr Sýkora, místostarosta
Milan Bukovský, úèetní Helena Filipová a Dita Sýkorová. K narozeninám
paní Krejèové tímto blahopøeje i redakce Zpravodaje a pøeje hlavnì pevné
zdraví!

Následující den byl ve znamení oslavy
narozenin pana Jiøího Šeflera, ze Žaboklik.
Poblahopøát ke krásným 70. narozeninám
mu pøišly sociální pracovnice paní
Kovandová a Prokùpková. Blahopøejeme k
významnému životnímu jubileu a pøejeme
všechno nejlepší, štìstí, zdraví a dobrou
náladu do dalších let.

Ve støedu 26. bøezna navštívily sociální pracovnice v
souèasné dobì nejstarší obyvatelku DPS v Novém Sedle u
pøíležitosti jejích krásných 84. narozenin. Paní Margitka
Michalicová je milá a pøíjemná paní, na svùj vìk velice
èiperná. Setkání bylo krásnì osvìžující. A nám nezbývá než p.
Michalicové také popøát vše nejlepší, hodnì ZDRAVÍ a tìšit se
opìt napøesrok.
Hanka Kovandová

Kultura
?
Mezinárodní den žen v DPS

?
Setkání starostù „ŽABOOBCÍ“

Ve ètvrtek 7. bøezna 2014 slavili senioøi v DPS Mezinárodní
svátek žen a zároveò pøicházejícího jara. Sešli se ve 13.30 hodin v
zasedací místnosti DPS a pøestože sezení bylo trošku v
melancholickém duchu (zavzpomínali jsme si na ty, kteøí již nejsou
mezi námi), setkání bylo jako vždy pøíjemné a za to musíme
podìkovat Obecnímu Úøadu a panu starostovi. Ženy dostaly k
svému svátku kytièku a též bylo pøipraveno malé obèerstvení.
Hana Kovandová

V roce 2003 se zrodila tradice setkávání obcí, které mají ve
svém názvu slovní základ „ŽABO“. S tímto originálním
nápadem pøišel nadšený sportovec a pøedseda svazu žateckých
turistù pan Roman Daniš. První setkání se uskuteènilo 7. záøí
2003 a od té doby se obce setkávají pøi recesistických kláních v
zábavných soutìžích smíšených družstev každý rok.
V mìsíci bøeznu se zástupci obcí Žabokliky, Žabovøesky u
Èeských Budìjovic a Žabokreky u Martina sešli v Novém
Sedle a na své setkání pozvali také spoluzakladatele této akce
bývalého starostu pana Vladimíra Koøenského. Bìhem
schùzky si mimo jiné prohlédli Chrám chmele a piva a Galerii
Sladovna v Žatci.

?
Turnaj ve stolním tenise

15. bøezna se za krásného jarního poèasí na sále novì
zrekonstruované sedelské hospody konalo již tradièní setkání pøátel
sportu a dobré nálady. Konal se zde již osmý roèník turnaje ve
stolním tenise o pohár „Anièka“Turnájek vznikl za výrazné
podpory novosedelského obecního úøadu a svou trochou do mlýna
pøispìl i nový hospodský pan Koèka. Než se dozvíme, jak to
všechno dopadlo, tak bych chtìl jménem nás všech, kteøí jsme si ten
den užili, podìkovat.
Turnaje se zúèastnilo 18 hráèù kteøí byli rozlosováni do ètyø
skupin, ze skupiny postupovali první ètyøi hráèi takže èerný Petr
zùstal po základních skupinách v rukou dvou hráèù kteøí se pro
dnešek mohli vìnovat už jen té dobré náladì, neb sport pro nì už
skonèil. Všichni ostatní postoupili do osmifinále, kde už se hrálo
vyøazovacím zpùsobem, ti šastnìjší a šikovnìjší se podívali do
ètvrtfinále a ètyøi nejlepší do semifinále.
Soubìžnì se smíšeným turnajem se konal miniturnaj žen, do
jehož finále se dostala již tradiènì Hanka Kovandová st. Její
soupeøkou byla Kateøina Štefková. Zaèátek byl vyrovnaný, ale
Hanka si zkušenì finále pohlídala a mezi ženami už ètyøi roky
neznáme jinou vítìzku. Tøetí skonèila Jana Kejzlarová.
I díky slabší úèasti a hlavnì slabší formì tradièních domácích
borcù opanovali boje o koneèná umístìní pøespolní borci. Na šestém
místì skonèil nìkolikanásobný vítìz turnaje Jirka Blochin, pátý
skonèil Viktor Varga.
Jediným kdo držel sedelský prapor stateènì nad hlavou byla opìt
Hanka Kovandová, která narušila hegemonii pøespolních borcù, ale
bohužel na víc než ètvrté místo to nestaèilo. Výborný výkon
pøedvedl i Viktor Varga.
Po vítìzství nad Hankou získal bronz nakonec Zdenìk
Petržíla.Do finále se dostali také dva pøespolní borci, jako dobrá
výhoda se nakonec ukázalo to, že pøijeli auty, nebo se nemohli tak
výraznì “posilovat“ jako domácí borici.Po vyrovnaném boji a
prohøe 2:3 na sety skonèil druhý Sláva Jirásek.A nakonec
nejúspìšnìjším hráèem se stal Zdenìk Radimský, který celým
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turnajem prošel bez porážky.Myslím, že všichni zúèastnìní i
diváci jsme si tento pohodový den perfektnì užili a budeme jen
doufat, že pøíští rok se na devátém roèníku potká více
„sedlákù“ protože o body, vítìzství a cenné kovy jde až na
posledním místì….
Martin Bidmon

pokraèování ze strany 2...
?
Honba za prvosenkou jarní

V pátek 7.3.2014, jako každý rok, poøádala obec již 10. roèník
vítání jara "Honba za prvosenkou jarní". Krásné jarní poèasí
pøilákalo cestièkou ke kaplièce více jak ètyøicet úèastníkù všech
vìkových kategorií, samozøejmì vìtší poèet byl tìch nejmenších,
kteøí si mohli sami opéci buøtíka a osvìžit se šálkem teplého èaje.
Pro nás vìtší bylo pøipraveno i nìco ostøejšího na zahøátí. Jak se
zmiòuji v úvodu, poèasí nám pøálo, a tak vìtšina vydržela až do
pozdního odpoledne.
Víme, že tato akce není první ani poslední v tomto roce, kterou
organizují peèovatelky z Domu seniorù, a sponzoruje obec.
Všem tímto velice dìkujeme a tìšíme se na další spoleèné setkání.
Sesmolili Standa a Zdeòka
?
Velikonoce

v žateckém muzeu

Souèástí velikonoèní výstavy Velikonoèní vajíèko budou
VELIKONOCE V MUZEU. Žatecké muzeum pro vás v týdnu
od 8. dubna do 13. dubna 2014 pøichystalo ukázky zdobení
kraslic rùznými technikami, pletení pomlázky a prodej
velikonoèního peèiva, koláèù a zákuskù od cukrárny Svìženka z
Kralovic.
Mimo jiné zde mùžete ve støedu 9. dubna od 9.00 do 14.00 hod. a
v sobotu 12. dubna od 13.00 do 17.00 hod. zhlédnout techniku
zdobení kraslic korálky, kterou pøedvede Svìtla Kubelíková z
Nového Sedla.
více na: www.muzeumzatec.cz/kalendar-velikonoce-vmuzeu.html
Sluníèko Deníku: do finále postoupily Sandra a Lenka. Blahopøejeme!
Devítiletá Sandra Trinerová ze Strojetic u Podboøan a desetiletá Lenka Bartálová z Nového
Sedla u Žatce získaly nejvìtší popularitu u ètenáøù Žateckého a lounského deníku a pojedou
reprezentovat náš okres do finále soutìže Sluníèko deníku.
Do redakce jim pøišlo od ètenáøù nejvíce hlasù –
vystøižených kuponù z novin. Soutìž Sluníèko Deníku
probíhala od ledna a je urèena šikovným dívkám ve vìku od 5
do 12 let. Z každého okresu v severních Èechách postupují dvì
dìvèata do krajského finále, které probìhlo 29. bøezna v
divadle v Novém Boru u Èeské Lípy. Ještì pøed odjezdem do
Nového Boru byly dívky pozváni do redakce, kde jim byly
pøedány ceny, které vyhrály „v okresním kole“.
(pozn.: pøevzato ze Žateckého a Lounského deníku)
Vedení obce Nové Sedlo Lence Bartálové gratuluje a
pøeje spoustu dalších úspìchù.
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ZŠ a MŠ Nové Sedlo
?
Divadelní pøedstavení v anglickém jazyce
V pátek 7.bøezna 2014 se žáci 1. – 5. roèníku ZŠ v Novém Sedle vydali do Žatce. Cílem cesty byla 1.ZŠ v
Žatci, kde probìhlo pøedstavení divadla the Bear Theatre. Pøedstavení se jmenovalo Jackie and the Giant (Jackie a
Obr) a bylo urèeno zaèáteèníkùm v angliètinì. Dívka Jackie se snažila uprchnout zlému obrovi a ve spolupráci s
dìtmi se jí to nakonec povedlo. Dìti byly zapojeny do dìje tím, že porozumìly jednoduchým pokynùm, pomáhaly i
formou krátkých odpovìdí a zpìvem. Dìtem se pøedstavení líbilo a ovìøily si v praxi, že výuka anglického jazyka
je dùležitá pro další život i vzdìlání. A také to, že už trochu anglicky umí ……
M. Dvoøáková
?
Místo

dìtí má sladkosti zlodìj

Jako každý rok poøádá naše škola Andersenovu noc. Dìti z MŠ i žáci ze
ZŠ se sešli ve škole v pátek 4.4.2014 se spacáky, batùžky a oblíbenými plyšáky.
Bohatý program zapoèal vpodveèer srazem u školy. Poté jsme se pøemístili do
prostor novosedelské knihovny, kde jsme si pøipomnìli narození Hanse Christiana
Andersena. Po návratu z knihovny jsme si opekli buøty a zazpívali pár trampských
písní. Dìti se však už nemohly doèkat na hledání pokladu ukrytého nedaleko od
školy. Vyrazily po cestì oznaèené fáborky, plnily úkoly a nakonec mìly najít za
odmìnu poklad plný sladkostí. Hledaly ale marnì. Spoleènì s uèitelkami ještì
prohledávaly celé okolní místo, jestli nìjaký vtipálek poklad nepøemístil, ale
poklad nenašly. Ukrytý poklad nám nìkdo ukradl! Zklamaný nebyly jen dìti,
ale i uèitelé. To, že mezi námi v obci, jsou i tací lidé, kteøí dokážou zkazit dìtem
radost jsem vážnì neèekala. Doufám, že zlodìj, který sladkosti dìtem ukradl, se
brzy najde. Dìti tedy poklad nenašly, ale sladkosti dostaly a to díky p.
Studnièkové a p. Wiesingerové, které nám okamžitì, jak se o krádeži doslechly,
pøinesly pro dìti sladkosti. Touto cestou bych jim ráda podìkovala.
Po rozdání sladkostí, se prostory v MŠ rychle zaplnily spacáky, protože každý
si chtìl zabrat to nejlepší místo na spaní. Odvážným nocležníkùm, kteøí pøišli
strávit noc do školní budovy, starostlivé maminky a babièky napekly dobroty, aby
veèer ani ráno netrpìly zcela nepohádkovým hladem.

Naši „andersenovci“ se rychle nasytili,
Ve dnech od 14. - 18.4.2014
protože vìdìli, že je èeká pohádka a
stezka odvahy. S programem, který pro probìhnou v ZŠ a MŠ Nové Sedlo
nì pøipravili paní uèitelky se naší VELIKONOÈNÍ TRHY!
nocležníci vùbec nenudili a ani ti Pøijïte si v tìchto dnech, každý
nejmenší nemìli èas být smutní z toho,
den od 8.00 do 15.00 hod.,
že vedle sebe nemají maminku nebo
zakoupit výrobky našich
tatínka. Ještì než všechny dìti usnuly
školákù a dìtí.
pøi poslechu veèerních pohádek,
absolvovaly stezku odvahy s vyhledáváním ukrytých obrázkù a i malé dìti prokázaly svoji odvahu pøi noèním
putování setmìlou budovou školy. Starším dìtem se ještì moc spát nechtìlo, a tak
si tiše povídaly, až ponenáhlu nebylo slyšet ani špitnutí a dìti se ponoøily do svých
snù.
Kolem sedmé hodiny ráno se úèastníci probouzeli a škola zase ožila. Po ranní
hygienì se dìti nasnídaly a sdìlovaly si zážitky z noci, kterou celou strávily ve
škole, ve spoleènosti knížek a kamarádù. Moc se tìšíme na další spoleèná
dobrodružství a doufáme, že už se nesetkáme s tak nemilým zážitkem.
Mgr. Lenka Souèková
øeditelka školy

Spolek pro rozvoj Sedèic
?
MDŽ v sedèické hospodì U

kaštanu
Dobrou shodou okolností vyšlo letošní
MDŽ na sobotu a tak jsme mohli v naší
hospodì oslavit 8. bøezna svátek žen v
pøekvapivì hojném poètu. Celkem nás bylo
ètyøicet šest a hospoda byla plná. Kulturáèek
Jednota s kapacitou tøicetipìti lidí by nám už
byl pro takovou akci malý. Od prosince jsme
spoleènì svìdky nárùstu zájmu sedèických a ze
Sedèicemi spøíznìných lidí na spoleèném
setkávání se a spoleèné zábavì.
Díky všem, kteøí pøinesli døíví a uhlí a tìm
co pøikládali do kamen tak, aby nám všem bylo
teplo.
Dobrou zprávou je, že se zaèínají pøidávat
další muzikanti a tak k tanci a poslechu zahráli
na tahací harmoniky dva Pepíkové a sice
Kosek a Helásek, na kytary Renata Kudryová a
Zdeòka Vestfálová a Standa Stejskal, na
basovku Tomáš Gaži a perkuse Vláïa Èesnek.
Zazpívala si také Irena Procházková a Helena
Jamnická a také paní Andìlová. Zpívali se
písnì v angliètinì, romštinì, slovenštinì,
èeštinì a ruštinì. A tak doufáme, že jsme
svìdky rodící se Sedèické kapely nebo možná
lépe øeèeno Sedèického muzikantského kruhu.
Dalším pøíjemným bodem programu byla
tombola s hodnotnými a vtipnými výhrami,
takže nakonec každý odcházel domù s nìjakým
dárkem.
Obrovské ocenìní chceme projevit všem
kuøákùm, kteøí respektovali nekuøácké
prostøedí veèírku, charakteristické pro všechny

akce Spolku, a chodili kouøit ven pøed
hospodu. Je za tím obrovská tolerance a
respekt a díky ještì jednou za všechny lidi,
kterým by zakouøený sál narušil, jinak
bezvadnou, atmosféru.
Nejvìtší ocenìní patøí všem ženám, které
pomohli ètvrteèní nehostinné prostøedí
neudržované hospody pøemìnit jak mávnutím
kouzelného proutku - v tomto pøípadì spíše
kouzelného smetáku a hadru - na místo, kde
nám bylo už v sobotu všem dobøe. Jmenovitì
velké díky Helenì Kubátové, Kristinì
Václahovské, Marii Farkasové, Helenì
Jamnické, Míše Tologové, Kristinì Žigové,
Romanì Patoèkové, Vìøe Mullerové a Irenì
Procházkové a mužùm Petrovi Procházkovi,
Karlovi Kubátovi, Vaškovi Hamáèkovi ml.,
Josefovi Zikovi a Tomášovi Gažimu.
Nádhernou výzdobu, pøání a srdíèka
pøipravili sedèické dìti na tvoøivé dílnièce pod
vedením Oliny Heláskové, Kristiny
Václahovské, Petry Dohnalové a dalších
maminek.
Celý sváteèní den korunovaly kvìtiny, které
byly bìhem dopoledne pøedány všem ženám,
které jsou èlenkami Spolku pro rozvoj Sedèic.
Ostatním sedèickým ženám se omlouváme, ale
obec na kvìtiny nepøispìla a tak jsme je tedy
kupovaly ze skromného rozpoètu Spolku.
Velkédíky Yanì Compel za zajištìní a pøípravu
kvìtin. Byly nádherné.
Oproti Valentýnskému veèírku chybìly
tentokrát spoleèenské hry a podle reakcí
nìkterých lidí existuje velká poptávka po
takových aktivitách, které by umožnily lepší

?
Bøezen na Sedèicích
Kromì oslavy MDŽ, které popisujeme v
jiném èlánku se na Sedèicích v bøeznu stalo
ještì nìkolik dalších událostí.
V pátek 14.3. Standa Stejskal s Tomášem
Gažim pøed domem è.p. 5 vytvoøili z kamenù a
písku ohništì jak ze starých èasù. Poèasí bylo

sluneèné a teplé a tak se vpodveèer zcela
neplánovanì konalo opékání špekáèkù za
úèasti mnoha dospìlých a dìtí.
Ještì nemáme hotové lavièky a tak každý
sedìl na tom co si pøinesl z domova a vùnì ohnì
a buøtù a smích honících se dìtí oživil naší
postupnì vznikající náves.
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vzájemné seznamování se. Tak tedy pøíštì :-)
Vìøíme, že tøi výborné akce bìhem ètyø
mìsícù jsou projevem probouzejícího se
spoleèenského života na Sedèicích a vøele
vítáme jakoukoli další podporu, stejnì jako
nové èleny a èlenky.

Na duben plánujeme - a to už ve venkovním
prostøedí - pálení èarodìjnic dne 30. dubna.
Tradièní symbolický svátek ukonèení tmavé a
otevøení svìtlé èásti roku je tedy pøed námi a už
se na nìj tìšíme.
Èekají nás také Velikonoce 18 až 21. dubna a
vìøíme, že díky dìtským dílnièkám bude na
Sedèicích spousty krásných kraslic, pomlásek
a veselých koledníkù.
Závìrem ještì jednou velké podìkování
všem, kteøí pøispívají k tomu, že na Sedèicích
to zase žije.
Za Spolek pro rozvoj Sedèic
Alena Stejskalová
Ohništì znovu ožilo 20.3. na jarní
rovnodennost a tak jsme spoleènì pøivítali
jarní èas. Tìšíme se na další setkávání u ohnì a
zvláštì na spoleèné pálení èarodìjnic dne 30.4.
V nedìli 16.3. dopoledne se v Jednotì
setkalo šest muzikantù, aby založili Sedèickou
kapelu. Zámìrem je nauèit se spoleènì

pokraèování ze strany 4...
dostatek písní, které si ostatní lidé rádi zazpívají
tøeba právì u ohnì nebo na dalších spoleèných
akcích. Sedèická kapela je volné sdružení a jsou
vítání všichni, kteøí by si chtìli zahrát nebo
zazpívat i tøeba jen jednu píseò. Na ètyøech
dosavadních bøeznových zkouškách hráli a
zpívali Zdeòka Vestfálová, Tomáš Gaži, Pepík
Kosek, Pepa Helásek, Vláïa Èesnek a Standa
Stejskal.
O nedìlích 16. a 30.3 odpoledne se konaly
už potøetí a poètvrté Tvùrèí dílnièky pro dìti a
díky maminkám Olinì Heláskové, Kristinì
Václahovské a Petøe Dohnalové se podaøilo
pøítomným dìtem malovat kraslice a vytvoøit
další výzdobu na blížící se Velikonoce. Na
pøíštích dvou dílnièkách ( 13. a 27.4.) dìti èeká
pøíprava slamìných èarodìjnic a morény.
Vìøíme, že se opìt pøidají další maminky s
dìtmi a najdou spoleènou radost z tvoøivé
energie dìtí.
V sobotu 29.3 jsme se dali do práce na
petanquovém høišti u hospody. S pøispìním
Vládi Èesneka, Jirky Èepa, Aleše Dohnala,
Romana Compela, Petra Procházky, Tomáše
Gažiho a hlavnì zruèného bagristy Jardy
Bujdáka se nám podaøilo udìlat výborné

základy a èeká nás finální povrchová úprava.
Díky také za pomoc klukùm Jirkovi
Eichmanovi a Erikovi a Fabiánovi Džudžovým.
V nedìli 30.3 jsme dokonèili dvì lavièky z
chmelových sloupù k ohništi díky Karlovi
Kubátovi, Jirkovi Hradeckýmu, Petrovi
Procházkovi a Alešovi Dohnalovi.
Poèítaèová uèebna v Jednotì už má tøi
funkèní poèítaèe, hlavnì zásluhou Aleše
Dohnala a po pøipojení na internet se koneènì
doèkáme její plné funkènosti.
V dobì vzniku tohoto èlánku - tedy pøed
uzávìrkou zpravodaje - je plánováno na pondìlí
31.3. každomìsíèní veøejné zasedání
pøedstavenstva Spolku v Kulturáèku Jednota.
Na duben plánujeme dokonèení høištì na
petanque u naší hospody, lavièek na návsi
kolem ohništì U borovic a fitka v Jednotì.
Rádi bychom z celého srdce podìkovali
vám všem, kteøí se podílíte na rozvoji Sedèic,
tedy místa, které je naším domovem. Budeme
potøebovat na naší spoleèné cestì hodnì
velkorysosti, dobré vùle, schopnosti pochopit
druhé a schopnosti odpouštìt sobì i jiným jejich
chyby. Budeme potøebovat hodnì vytrvalosti,
vzájemné podpory a sdílení dobrých zpráv,

?
Tvoøivé dílny pro dìti na Sedèicích

termíny setkání
Zveme všechny dìti a jejich rodièe na Tvoøivé dílny, které se konají zpravidla
každých 14
dní v nedìli od 14 hod v Kulturáèku Jednota v Sedèicích. Pro dìti je vždy
pøipravena náplò
Tvoøivé dílny, dìti si mohou vybrat mezi rùznými zpùsoby práce s materiálem a
tvoøení.
Pøedpokládaný èasový rozsah je od 14 do 17 hod. Pití pro dìti a materiál pro
èinnost je
zajištìn.
Každý z úèastníkù obdrží sladkou odmìnu.
Termíny Tvoøivých dílen pro dìti :
30.3. - zdobení velikonoèních vajíèek a perníèkù, pøíprava osení
13.4. - pøíprava èarodìjnic ze slámy
27.4. - dokonèení èarodìjnic, jejich umístìni po vesnici
4.5. - dárky/obrázky na Den matek
Dále uvádím pouze termíny do 30.6., obsah bude upøesòován prùbìžnì a budou
doplòovány i venkovní aktivity dìtí
18.5.
1.6. - Den dìtí na Sedèicích
15.6.
29.6.
Úèast svých dìtí, prosím, potvrïte vždy pøedem mailem
( al.stejskalova@seznam.cz ) èi
telefonicky ( 737 500 022 )
POJÏME SPOLEÈNÌ TVOØIT
Za Spolek pro rozvoj Sedèic
Alena Stejskalová

Ètyøsté auto putovalo do Klokánku
Nový sociální automobil dostal díky projektu spoleènosti Kompakt žatecký
Fond ohrožených dìtí a Klokánek. Na jeho poøízení podnikatelé a obce (vèetnì
obce Nové Sedlo, která poskytla fin. èástku ve výši 10.000,- Kè) z našeho regionu.
Automobil Renault Kangoo, který dostal žatecký Klokánek, je dokonce v poøadí
výroèním ètyøstým, který byl v rámci projektu pøedán. Slavnostní pøevzetí vozidla,
dokumentù a klíèù od nìj probìhlo v prostorách Fondu ohrožených dìtí.
„Nové vozidlo jsme už opravdu nutnì potøebovali. Budeme ho využívat
prakticky v rámci veškerého provozu našeho zaøízení. Poslouží k odvozu dìtí na
rùzné akce, ale tøeba i k lékaøi a za rodinou. Využijeme ho pøi nákupech, vydáme se
s ním na výlety a podobnì“, øekla Miroslava Hrdlièková, vedoucí Fondu
ohrožených dìtí, která dostala z rukou Miroslava Káninského a Renaty Markové,
zástupcù spoleènosti Kompakt, náležitosti k vozidlu.
(pozn.: pøevzato ze Žateckých novin)
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úspìchù a dosažených výsledkù.
Možná jsme na poèátku mimoøádného
pøíbìhu, kdy se lidé na jedné z mnoha vesnic na
svìtì rozhodli zlepšit kvalitu svých životù a
spoleènì na tom pracovat. Vìøíme, že se
mùžeme stát pøíkladem pro naše dìti a v období
zimního slunovratu pøed vánoèními svátky
roku 2014 se budeme moci ohlédnout za rokem,
plným skvìlých zážitkù a dobrých zkušeností.

Za Spolek pro rozvoj Sedèic
Alena Stejskalová

Staré a nové pohledy na naše obce
Mezi kostelem a farou v Novém Sedle stojí barokní sloup
Nejsvìtìjší Trojice z roku 1730. V dnešní rubrice vám pøinášíme
pohled na sloup pøed a po úpravì jeho okolí.

Historie
V minulém èísle Zpravodaje jsme vám pøinesli malou ukázku
z informaèní tabule obce Bøežany, které jsou rodnou obcí
slavného královského, bavorského a vévodského saského
komorního pìvce Eugena Gura. Na informaèní tabuli obce
Sedèice budete mít možnost se seznámit s životem Josefa
Czernyho, hudebního pedagoga, klavíristy, skladatele a uèitele zpìvu, který se v Sedèicích narodil.
?
Josef Czerny

V Sedèicích se 26.05.1846 narodil Josef Czerny, hudební pedagog, klavírista, skladatel a uèitel zpìvu na gymnáziu v Chebu a
sbìratel a interpret lidových písní z Chebska.
Pùsobil jako sbormistr a pozdìji èestný sbormistr Chebského mužského pìveckého spolku a ve funkci vrchního sbormistra
Chebské župy nìmeckých pìveckých sborù. Po roce 1868 Josef Czerny pùsobil v Chebu také jako pedagog. Ve školním roce 1875 1876 vyuèoval na uèitelském ústavu v Chebu zpìv, hru na klavír a hru na varhany pro kostelní úèely. Když byla v Døenicích u Chebu
zøízena rolnická škola, pùsobil zde v letech 1890 - 1893 jako její øeditel.
Pìvecké spolky se v Chebu tìšily znaèné vážnosti, zejména pak nejstarší z nich
Der Egerer Männergesangverein 1848 (Chebský mužský spolek 1848). V letech
1897-1898 však spolek prožíval tìžká léta. Z nejhlubší krize jej dokázal vyvést až
novì zvolený pøedseda Josef Czerny, muž, který hudbì zasvìtil svùj život. Tento
polyinstrumentalista, skladatel a pedagog si vydobyl nejvìtší respekt zejména
sbìrem chebských lidových písní, k nimž pøipojoval i notaci, do té doby sbìrateli
opomíjenou. Jako sbormistr zaøadil lidové písnì do repertoáru spolku a tento krok se
setkal s mimoøádným úspìchem. Jako autor preferoval sborovou písòovou tvorbu,
která byla silnì ovlivnìna místní písòovou tradicí. V roce 1901 tak z vlastní tvorby
vydává napøíklad "Neue Egerländer Volksliederquadrille" (Nové chebské lidové
ètverilky). Když 8. záøí 1910 po vleklé srdeèní chorobì zemøel, byla to pro chebský
hudební svìt tìžká rána.V roce byla slavnostnì odhalena bronzová pamìtní
deska umístìná na dùm, v nìmž žil, tvoøil a také zemøel. Odhalení pomníku se
odehrálo 16. èervna 1935 za úèasti èetných pìveckých a folklorních spolkù, potomkù Josefa Czerného i tvùrce pomníku SrbSchloßbauera. Slavnostní øeè pronesl èestný pøedseda spolku odborný uèitel Simon Müller. Den odhalení pomníku se stal svátkem
lidové hudby, která znìla nejen v ulicích mìsta, ale také v pìvecké hale v Poohøí èi v restauraci Frankental. Deska byla nìkdy v roce
1945 odstranìna a znièena.
Vlasta Kubelíková

TJ NOVÉ SEDLO
Vážení a milí sportovní pøátelé, jarní èást sezóny je v plném
proudu. Sedelští fotbalisté se utkali v prvních dvou jarních kolech s celky
Výškova a Tuchoøic B.
Sokol Výškov – TJ Nové Sedlo – 0:1 (Hon Michal)
V prvním jarním zápase sezóny zajíždìli naši fotbalisté na høištì
Výškova a zápas sliboval velký souboj, nebo se pøed tímto kolem dìlily
oba týmy o tøetí pøíèku v soutìži. Od zaèátku utkání udávali naši
fotbalisté tempo hry, ale tìžký terén jim znepøíjemòoval lepší zakonèení.
A tak pøišla hrozba ze standartní situace. Jakub Èerný, který rozehrávala
rohový kop, posadil balón pøímo na hlavu Michalu Honovi a hosté tak
otevøeli skóre zápasu. Do konce prvního poloèasu už se nic závažného
nestalo a tak se šlo do kabin za stavu 1:0 pro hosty. Zaèátek druhého
poloèasu se nesl v tradièním rytmu, jak jsou naši fotbalisté zvyklí. Opìt
zaspali start do druhé pùle a nechali soupeøe, aby se dostával do slibných
šancí. Domácí toho však nevyužili a tak mohli opìt udeøit hosté.
Hostující Fabián se ve druhé pùlce dostal 2x sám pøed domácího
gólmana ale pøekonat ho nedokázal. I díky výborné obranì a
nebojácnému výkonu si naši hráèi vezli z Výškova dùležité 3 body v boji
o postup do okresního pøeboru.
TJ Nové Sedlo – Sokol Tuchoøice B – 2:0 (Fabián František, Hon
Michal)
V druhém jarním kole pøivítali naši fotbalisté na domácím høišti celek
rezervy Tuchoøic. Už v prvním vzájemném utkání na podzim byl zápas
velmi vyrovnaný a tak se èekal obdobný ráz hry. Domácí nastoupili už i s
Juliem Holákem, který si v prvním utkání odpykával ještì trest z

podzimní èásti. Zaèátek zápasu byl dosti nostalgický. Pøed samotným
výkopem byly z rukou kapitána Daniela Kaèenáka a Miroslava Èerného
pøedány dresy hráèùm, z nichž jeden slavil životní jubileum a druhý v
nedìli po zápase odlétal na bojovou misi do dalekého Afghanistánu. Ale
zpìt k fotbalu. Hned ve druhé minutì dostal domácí Fabián krásnou
pøihrávku mezi obránce a technickou støelou otevøel skóre zápasu. Hosté
byli jako opaøení a vùbec k nièemu se nedostávali. Domácí naopak
zvyšovali tempo a šance støídala šanci, ale bohužel branka byla zakletá.
Jen Fabián trefil bìhem prvního poloèasu 3x tyè a jednou bøevno.
Navýšení skóre se pøece jen domácí doèkali, ve 45. minutì zahrával
rohový kop navrátilec do sestavy Holák a posadil balón na hlavu Honovi,
který dal druhý gól ve druhém zápase. Do druhého poloèasu nastoupili
domácí s vidinou navýšení skóre. Dlouho se jim nedaøilo dostat se k
hostující bránì ale, když už se tam dostali, zavánìlo to gólem. První šanci
mìl støídající Martínek, kterého ve skluzu obral balón obránce. Další
šanci mel Žid, který pálil jen tìsnì vedle a poslední šanci mìl opìt
Martínek, který po zpìtné pøihrávce na penaltu netrefil dobøe balon a tak
šla støela vedle. Do konce druhého poloèasu už se nic nestalo a tak se
domácí mohli spoleènì se stovkou divákù radovat z další výhry na jaøe.
Chtìl bych tímto podìkovat všem fanouškùm kteøí pøišli v tak
hojném poètu a vytvoøili skvìlou fotbalovou atmosféru.
V dalším utkání zajíždí fotbalisté Nového Sedla na høištì Zemìch,
utkání se sehraje dne 5.4. od 16:30h. Další zápas sehrají na domácím
høišti a to dne 12.4. od 16:30h s celkem Líšan a 19.4. od 17h zajíždí na
høištì Èernèic. Dne 26.4. od 17h hrají naši fotbalisté na domácím høišti
proti celku z Lubence a první utkání v kvìtnu sehrají dne 3.5. od 17h na
høišti Høíškova.
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Jakub Èerný

?
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MÌSTSKÉ DIVADLO ŽATEC - program na DUBEN 2014
2.4./8:30
5.4./18:45
7.4./8:30
12.4./19:00

2.4./10:00

POVÌSTI PRAŽSKÉ
Giacomo PUCCINI: LA BOHÉME
DIVADLO S KREJÈÍKEM HONZOU
KONCERT K PØIVÍTÁNÍ JARA
aneb JEN PRO TEN DNEŠNÍ DEN
VZTAHY NA ÚROVNI
V TÝHLE ZEMI BLBÌ SE MI DEJCHÁ
ZUŠ ŽATEC
GOTHIC THEATRE III.
NA SALAŠI ZASE STRAŠÍ
Pavel Kožíšek – S KOUZLY KOLEM SVÌTA
W.A.Mozart: COSÍ FAN TUTTE
“ZDENÌK IZER - FURTLUFTDURCH TOUR”
Benefièní koncert - CESTA

7.4./10:00

14.4./19:00
15.4. /19:00
16.4. /8:30
18.4./ 20:00
20.4./15:00
23.4. /10:00
26.4. /18:45
28.4. /19:00
29.4. /18:00

16.4./10:00
23.4/14:00

DIGITÁLNÍ KINO ŽATEC - program na DUBEN 2014

1.4. /17:30
6.4./15:00
25.4./17:30
1.4. /20:00
2.4./17:30
2.4./20:00
3.4./20:00
4.4. /20:00
6.4./20:00
8.4. /20:00
9.4. /20:00
11.4. /17:30
17.4./17:30
27.4./15:00
10.4. /20:00
16.4./20:00
17.4. /20:00
19.4. /17:30
19.4./20:00
23.4./20:00
24.4. /20:00

3.4./17:30
9.4./17:30
8.4./17:30
6.4./17:30

13.4./15:00
19.4./15:00
11.4./20:00
27.4./20:00
20.4./17:30
20.4./20:00
25.4./20:00

4.4. /17:30
23.4./17:30

ZVONILKA A PIRÁTI 3D
ZVONILKA A PIRÁTI 3D
ZVONILKA A PIRÁTI 3D
NONSTOP
10.4./17:30
KRÁSKA A ZVÍØE
ONA
GRANDHOTEL BUDAPEŠ
13.4./20:00
10 PRAVIDEL
NOE 3D
VELKÁ NÁDHERA
POMEPEJE 3D
RIO 2 3D
16.4./17:30 (POUZE 2D)
RIO 2 3D
22.4./17:30 (POUZE 2D)
RIO 2 3D
13.4./17:30
CAPTAIN AMERICA: NÁVRAT PRVNÍHO
AVENGERA 3D
CAPTAIN AMERICA: NÁVRAT PRVNÍHO
AVENGERA 3D
3 DNY NA ZABITÍ
POJEDEME K MOØI
24.4./17:30
TRANSCENDENCE
22.4./20:00
DLOUHÁ CESTA DOLÙ
THE AMAZING SPIDER-MAN 2 3D
27.4./17:30
více informací na: http://www.divadlozatec.cz/

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

Dobrá rada
?
zánìt šlach - 3 lžíce octa

1/4 l vody
namoèit šátek a obvázat
- 3 lžíce kostivalového koøene povaøit
1 hrnek vody (scedíme a studené použijeme na obklady)
Rùžena Kumstátová

nebo
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