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ážení spoluobèané, tak polovinu prázdnin máme za
sebou a já vìøím, že hlavnì
dìti si tyto letní sluneèné dny užívají
s radostí, ve zdraví a nabírají sil do
nového školního roku.
Ani v prùbìhu prázdnin se nezastavil v naších obcích "spoleèenský život". Dne 12.7.2014 se
uskuteènil turnaj v plážovém
volejbale (viz èlánek uvnitø zpravodaje), dne 19.7. 2014 probìhl
turnaj v malé kopané za úèasti 12ti
mužstev (viz èlánek uvnitø zpravodaje). Jak je vidìt, stále se v
našich obcích "nìco" dìje.
Rovnìž pokraèuji stavební práce
na rekonstrukci fary, bohužel práce
nepokraèují takovým tempem, jak
bychom si pøedstavovali z dùvodu
nedostatku pracovních sil z øad
odsouzených, ale vìøím, že v
prùbìhu mìsíce øíjna by se mohlo
uskuteènit pøestìhování obecního
úøadu do nových prostor zrekonstruované bývalé fary. Na
opravu fasády bývalé fary se obci
podaøilo získat dotaci ve výši
250.000,- Kè. Prùbìžnì pokraèují
práce na údržbì zelenì, letos se již
4x provádìlo sekání trávy ve všech
našich obcí.
V zahradì ZŠ a MŠ bylo vybudováno nové velké pískovištì a
øada dalších dílèích vìcí a oprav
tak, jak se je prùbìžnì daøí plnit.
Závìrem bych chtìl všem dìtem,
ale i dospìlým popøát pøíjemné
prožití zbytku prázdninových dnù a
dovolených a "vychutnat" si letošní
teplé sluneèné dny.
Jen pro pøipomenutí … stále
máte možnost pøispívat do Novosedelského zpravodaje svými nápady, podnìty a èlánky o životì v
našich obcích a tím informovat
ostatní spoluobèany o dìní v obci
Nové Sedlo a jeho èástí.

?
Volby do zastupitelstev obcí
Volby do zastupitelstev obcí se v Èeské republice uskuteèní ve dnech 10. a 11. øíjna
2014. Pøedpokládáme, že v našich obcích bude minimálnì tolik kandidátek, jako v roce
2010. Rozhodující pro obèany - volièe zøejmì bude osobní zkušenost s jednotlivými
kandidáty do zastupitelstva a morální kredit každého z nich. Strany a seskupení, které se
chystají kandidovat letos na podzim do obecního zastupitelstva, mají nejvyšší èas zaèít
promýšlet strategii a hlavnì zahájit volební kampaò.
Redakce Novosedelského zpravodaje nabízí všem politickým stranám i nezávislým
seskupením, které se budou pokoušet o pøízeò obèanù, možnost prezentace svých
volebních programù ve svém srpnovém a záøijovém vydání. Pokud chcete seznámit
obèany se svojí vizí, jak by bylo možné obec øídit, kam ji smìrovat, jaké by mìla mít
priority, zašlete své pøíspìvky nejpozdìji do 25.8.2014 nebo 25.9.2014 písemnì
Obecnímu úøadu Nové Sedlo nebo elektronicky na e-mail: obec@nove-sedlo.cz.

?
Oprava fasády kostela v Novém Sedle
Jistì jste si všimli, že byla zahájena rekonstrukce kostela sv. Václava a Nejsvìtìjší
trojice v Novém Sedle. Omítka kostela je vlivem povìtrnostních
podmínek narušená a dochází k jejímu opadávání. Probíhá
zednická oprava fasády prùèelí kostela a obou èelních vìží. Po
dobu tìchto prací bude po obvodu kostela vysoké lešení, proto
žádáme obèany o zvýšenou opatrnost pøi vstupu na høbitov. Kostel
je v majetku církve, proto i jeho rekonstrukce je církví
financována.

?
Nová komunikace v ulici Luèní
Tímto bychom chtìli reagovat na øeèi nìkolika naších spoluobèanù typu "no jo, to si
starosta hned nechal udìlat cestu......." ohlednì zpevnìní místní komunikace-Luèní ulice.
Víte, každý z nás, kdo tady má dùm nebo zahradu, celá léta s velkými obavami pozoroval
každý blížící se déš. Poèasí je opravdu stále obtížnìji pøedvídatelné. Pokud máte zahradu
èi dùm pod svahem, jsou déletrvající srážky obvykle problém. Voda nemá kam odtékat a
vyplavuje jak domy, tak i zahrady. Dlouhá léta jsme neúspìšnì žádali bývalé vedení obce
o vybudování nové komunikace, která by tento stav odstranila. Na naše stížnosti i
písemné petice nám byla vždy sdìlena jedna a táž odpovìï "nejsou peníze..." a tím byly
naše stížnosti smeteny ze stolu. Pøitom by staèilo, kdyby vedení obce a døíve Národní
výbor, alespoò každé jedno volební období zrekonstruovalo jednu cestu a byli by naši
obèané ve všech obcích spokojeni. Doèkali jsme se až v roce 2012, kdy po vypracovaní
projektové dokumentace, vyøízení stavebního povolení, zajištìní finanèní dotace a
vybudování, kdy díky nové komunikaci bylo koneènì vyøešeno odvádìní dešových vod
a tím i náš mnohaletý problém a ještì jednou tímto dìkujeme novému zastupitelstvu obce.
foto ulice Luèní u domu è.p. 104

Petr Sýkora, starosta

obèané z Luèní ulice
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?
Dirt park v Novém Sedle
Jak jsme vás informovali v minulém èísle, rozhodl se Obecní úøad vyhovìt
žádosti dìtí a pro jejich bezpeènost, aby nemusely jezdit na kolech po vesnici,
vybudoval v blízkosti dìtského høištì nový bike park. Dráha byla dokonèena a dána
do provozu 16.7.2014.
Na sportovišti je vyvìšen Provozní øád, se kterým by se mìli seznámit hlavnì
rodièe dìtí, které zde budou jezdit. Potom by se nemuselo stát napøíklad to, že hned
první den zde po pøekážkách, které jsou urèeny pouze pro jízdní kola, jezdila
„maminka“ s dítìtem v koèárku, nebo zde jezdily dìti bezprostøednì po dešti, kdy
byl povrch ještì podmáèen. Myslíme si, že nám všem jde pøedevším o to, aby areál
dìtem vydržel v dobrém stavu co nejdéle. Ale nejenom to. Provozní øád by si rodièe
mìli pøeèíst hlavnì z dùvodu zajištìní bezpeènosti svých dìtí.
Pøestože byl bike park uveden do provozu, nejsou dokonèeny ještì všechny
terénní úpravy. Jeho okolí bude urovnáno, osázeno zelení a budou zde umístìny
lavièky.
Více fotografií z budování parku naleznete také na: https://www.facebook.com/DirtyParks

?
Pomník na høbitovì v Novém Sedle
V mìsíci èervenci byl renovován pomník
památce obèanùm, kteøí zahynuli pøi
transportu smrti. Pomník, který je umístìn na
høbitovì v Novém Sedle, byl oèištìn a nápis
znovu pozlacen. Vedle zrenovovaných
pomníkù v parku pod farou, který uctívá
vojáky padlé v 1. svìtové válce a pomníku
Obìtem nacismu (1938 – 1945) pøed
Základní a mateøskou školou, jde o další
dùstojné pietní místo, které uctívá památku
padlých v obou svìtových válkách.

Jubilea
od 1.8. do 31.8.2014
V mìsíci srpnu oslaví
svá životní jubilea tito obèané:

?
Turnaj o pohár starosty obce v plážovém

volejbalu
To se tehdá psal rok 2014. Byla krásná, slunná sobota 12.7. a v Novém Sedle se
konal turnaj v plážovém volejbalu, který se v této obci koná již nìkolikátým rokem.
Nadšenci, toužící i netoužící po vítìzství, se scházeli kolem desáté hodiny na
místním høišti a turnaj zaèal.
Velkým pøekvapením byla dvojice Kateøina Studnièková a Jan Bidmon, kteøí z
posledního místa ze skupiny porazili obávané Kovandáky a umístili se na krásném
ètvrtém místì. Obhájci poháru z minulého roku, Romana Pabišková a Jiøí Blochin,
bohužel neobhájili a umístili se na tøetím místì.
Favorizovaná dvojice Jaroslava Holièová a Jakub Majoros,nezklamali, v
urputném boji, kde se ve finále setkali s velmi silným soupeøem v podání Svìtla
Kubelíková a Vít Háva,dokázali, že souhra,smysl pro hru a touha po vítìzství je
hnací motor, který je dovedl k vytouženému zlatu.
A tak se to tehdá opravdu stalo.

Švihlíková Pavlína - Nové Sedlo
Bártová Vlasta - Sedèice
Barták Jiøí - Chudeøín
Spodniaková Klára - Sedèice
Tomanová Jarmila - Nové Sedlo
Pátek Jiøí - Nové Sedlo
Blahopøejeme a pøejeme hodnì
zdraví, spokojenosti
a pohody.

Jaroslava Holièová
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2. roèník „NÁKLADNÍ CUP“ v Novém Sedle
Fotbalové høištì v Novém Sedle hostilo poslední èervencovou sobotu turnaj v malé kopané. Na 2. Roèník „Nákladní
cup“ dorazilo stejnì jako v loni dvanáct týmù, ve kterých se objevila o øada registrovaných hráèù z okresních a krajských
soutìží, jako napøíklad Jiøí Bešík. Dorazil také obhájce loòského vítìzství „Kudla tým“ složený z fotbalistù z Podboøan a
Krásného Dvora, který ale na svùj loòský triumf nenavázal. Nejdále se tentokrát dostalo mužstvo „Flora Žatec“, které ve
finále porazilo Béša tým 2:0. Tøetí skonèili Berani a na ètvrtém místì Staòkovice. „Nápad poøádat turnaj se zrodil jako
obyèejnì mezi kamarády u piva“, popisuje jeden z dvojice organizátorù Martin Jonica. „Tìší nás, že se vìtšina týmù
vrátila i letos. Pokud zájem vydrží, urèitì uspoøádáme i roèník tøetí“, dodává druhý poøadatel Michal Koèka.
(…pøevzato ze Žateckých novin, snímky z turnaje najdete na www.ohremedia.cz)
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?
Podìkování
Rádi bychom prostøednictvím Novosedelského zpravodaje
podìkovali starostovi obce panu Petru Sýkorovi za finanèní
pøíspìvek na zakoupení pohárù a pomoc pøi organizaèním
zabezpeèení turnaje v plážovém volejbalu.
Dìkujeme také panu Miroslavu Èernému, za to nám ve svém
volném èase pøipravil bazén k osvìžení po nároèných zápasech a
zpøístupnil nám prostory TJ Nové Sedlo.
Podìkování patøí rovnìž všem, kteøí se na celé akci podíleli a
pøispìli tak k jejímu zdárnému prùbìhu. Veškeré pomoci si velice
vážíme.

?
Spirituál kvintet
U pøíležitosti 765. výroèí nejstarší zmínky o obci poøádá
Obec Nové Sedlo v kostele sv. Václava a Nejsvìtìjší Trojice v
Novém Sedle v sobotu 27. záøí 2014 od 14.00 hodin koncert
oblíbené hudební skupiny SPIRITUÁL KVINTET. Tato skupina
vystupovala v místním kostele již v roce 2011.
Koncert Spirituál kvintetu v kostele 28.9.2011

Roman a Hana Kovandovi, Svìtla Kubelíková

?
Staré a nové pohledy na naše obce
V dnešním èísle pøinášíme pohled na rodinný domek na
návsi v Bøežanech v roce 2001. Na dalším snímku vidíme tentýž
domek v roce 2013. Jeho úprava velkou mìrou pøispívá k
lepšímu vzhledu celé obce.

?
Historie
V minulých èíslech Novosedelského zpravodaje jsme vám
pøinesly výpisky z kroniky nìmecké školy v Novém Sedle z let
1901 - 1939. V èervnovém èísle jsme se vìnovali období 1.
svìtové války, dnes vám pøinášíme struèný výpis z kroniky ,který

mapuje dìní v obci v období První republiky.
Školní rok 1919/1920
V únoru zaèaly dìti nacvièovat divadlo „Pohádkový princ“,
kostýmy si vypùjèily v Jablonci, 12.6. hrály veèer poprvé v
hospodì, podruhé druhý den v hospodì a potøetí 20.6.,
pøedstavení mìlo veliký úspìch.
24.4. se konaly první všeobecné volby do Národního
shromáždìní v Èeskoslovensku
Výsledky voleb v Novém Sedle:
172 hlasù Nìmecká sociálnì demokratická
strana pracujících
73hlasù Svaz zemìdìlcù
17 hlasù Nìmecká køes. soc. strana
7 hlasù Nìmecká volební pospolitost
(politická formace na území
prvorepublikového Èeskoslovenska, která
reprezentovala èást sudetonìmecké
národnostní menšiny)
15 hlasù èeské strany
25.4. Volby do Senátu
145 hlasù Nìmecká sociálnì demokratická
strana pracujících
59 hlasù Svaz zemìdìlcù
14 hlasù Nìmecká køes. soc. Strana
5 hlasù Nìmecká volební pospolitost
12 hlasù èeské strany
Školní rok 1920/1921
23.10. faráø Antonín Schindler koupil elektrický zvonek s
tlaèítkem do tøídy
29.4.
zemøela Leopoldine Herget z 2. tøídy, byla 6 týdnù
nemocná
6.5.
zemøel Fr. Schmied z 1. tøídy, syn panského koèího,
byl slabý na plíce
Školní rok 1921/1922
6.1.
probìhlo v Esserovì hostinci pøedstavení „Vánoce v
lese“, mìlo velký úspìch, ze zisku se nakoupí knihy
Minulý rok vznikl „Místní spolek“, který daroval dìtem 100,- Kè na vánoèní nadílku, hasièi dali 447,-Kè.
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Školní rok 1922/1923
Zaèátkem prosince si velkostatkáø mladší Hans Damm (22
let) vzal pøíbuznou z matèiny strany z Prahy. Zdálo se, že nemìl
zájem hospodaøit na tomto pìkném statku, protože se v Novém
Sedle málo ukazoval. Mluvilo se o tom, že chce statek prodat.
12.6.1923 ho prodal pražskému hoteliérovi Koláøi, na Moravì
narozenému, za 2 miliony Kè. Statek èítal 1900 strichù (asi 1ha =
4 strich).
Školní rok 1923/1924
Na popud úøedníkù železnièní stanice Žabokliky byla podána
žádost o zøízení èeské školy. 7.9. se sešla ve škole komise z
obecního zastupitelství, školy a školského výboru, která rozhodla
zøídit jednu tøídu z jedné místnosti uèitelova bytu a školního
kabinetu. Odstranili pøíèku a získali tak tøídu. Byt pro uèitele
obstará velkostatkáø Koláø. Vyuèování zahájí 2.10. Dále komise
rozhodla, že ve 2. tøídì nìmecké školy se bude vyuèovat èeština.
Školní rok 1924/1925
Poèet dìtí se snížil: 1. tøída – 21 dìtí, 2. tøída – 25 dìtí.
Školní rok 1926/1927
13. 12. zemøel po tìžké operaci v sanatoriu v Praze
velkostatkáø Johann Koláø. Mezi lidmi byl oblíben. Jeho syn
Florián Koláø pøevzal Nové Sedlo, daroval také nìmecké škole
1.000,-Kè.
Školní rok 1927/1928
Poprvé od vzniku republiky rozhodlo ministerstvo, že v
obcích, ve kterých se pìstuje chmel, budou prodlouženy
prázdniny.
Školní rok 1928/1929

72 dìtí (34 chlapcù, 38 dìvèat) – pro vìtší poèet dìtí musely
být pøidány 2 lavice. Školský výbor se usnesl, že pøespolní dìti
budou dostávat v hostinci u Schaffera polívky.
10. výroèí republiky oslavovaly obì školy.
Školní rok 1931/1932
1.9.1931
odešla èeská škola z budovy do nové školy
zaèátek školního roku - 65 dìtí
Školní rok 1933/1934
Málo zimní vláhy, málo srážek. V celém Žateckém okrese
bylo veliké sucho a velmi špatná úroda. V Novém Sedle uschlo
mnoho stromù, vyschl potok a v øece Ohøi byly jenom pramínky
vody, uhynuly všechny ryby.
Školní rok 1937/1938
14. záøí 1937 zemøel na zámku v Lánech prezident T.G.M. ve
vìku 87 let. 17.9 byl z naøízení okresního školského úøadu
vyhlášen oficiální smutek, na škole byla vyvìšena smuteèní
vlajka.
Školní rok 1938/1939
1.9.1938
Zaèátek školního roku – 33 dìtí.
14.9.1938
Vzpomínka úmrtí TGM – proslov, hymna,
smuteèní vlajka.
Velké Nìmecko - obsazení Sudet.
Všechny èeské školy byly uzavøeny. V únoru 1939 se škola
pøestìhovala do novìjší (bývalé èeské) školy. 70 èeských dìtí
pøešlo do nìmecké školy.
Vlasta Kubelíková, kronikáøka

TJ Nové Sedlo
Vážení a milí sportovní pøátelé, fotbalové prázdniny jsou za
námi a nová sezóna klepe na dveøe. Dovolte mi tedy, abych Vás
seznámil s událostmi, které se v našem klubu bìhem letní
pøestávky udály.
Jak už jste se jistì doèetli v tisku, fotbalový klub TJ Nové
Sedlo postoupil poprvé ve své historii do okresního pøeboru a to z
druhého místa. Za tento poèin si vysloužil od pana starosty
odmìnu v podobì nové sady dresù. Tímto mu velice dìkujeme a
jsme vdìèní.
Velkou zásluhu na tomto úspìchu mají nejen hráèi, kteøí to
odbojovali na trávníku ale i lidé, kteøí se vìnují chodu klubu a
jeho fungování. Chtìl bych tedy velice podìkovat Obci Nové
Sedlo, jejímu zastupitelstvu a panu starostovi za podporu klubu.
Dále bych chtìl podìkovat panu Miroslavu Èernému, bez
kterého by høištì a jeho zázemí nevypadalo tak jak vypadá a
sleènám Tereze Èerné a Kateøinì Böhmové za obstarávání
obèerstvení. Velké uznání patøí našemu nejvìrnìjšímu
fanouškovi a výbìrèímu vstupného v jedné osobì panu Josefu
Adamcovi.
S postupem do okresního pøeboru souvisí i potøeba posílení
kádru, abychom mohli hrát ve vyšší soutìži dùstojnou roli. V
letním pøestupním období se nám podaøilo prodloužit hostování
nìkolika hráèù a získat i nové hráèe na pøestup. Hostování

prodloužili: Julius Holák, Marek Hodas a Marek Žid. Novì
pøíchozím hráèem je Petr Loos, kterého se nám podaøilo získat z
druholigového Mostu. Dalšími hráèi, kteøí u nás budou hostovat
jsou Jaroslav Krupièka ze Slavoje Žatec a Jiøí Jarolím z Tuchoøic.
TJ Nové Sedlo sehraje pøed startem sezóny nìkolik
pøípravných zápasù. Dne 2.8. se náš tým utká na domácím høišti s
celkem Libìdic, výkop je v 17h., 9. 8. sehrají naši fotbalisté
poslední pøípravné utkání pøed zaèátkem sezóny na domácím
høišti proti celku z Obrnic, výkop v 17h.
Prvním utkání v nové sezónì okresního pøeboru zajíždí naši
fotbalisté na høištì Lenešic, kde sehrají své první utkání v nové
soutìži a to dne 16.8. od 17h. Další utkání sehrají na domácím
høišti dne 23.8. proti Blatnu od 17h. a poslední utkání v srpnu
sehrají na høišti v Blažimi dne 30.8. od 17h. První týden v záøí
pøivítají naši hráèi na domácím høišti tým z Výškova taktéž od
17h.
Chtìl bych tímto poprosit všechny fanoušky, aby chodili v
hojném poètu, fandili a pomohli našemu týmu udržet se ve vyšší
soutìži. Zároveò vìøím v to, že Vás nezklameme, že Vás naším
fotbalem budeme bavit a dokážeme, že do vyšší soutìže patøíme.

LETNÍ KINO ŽATEC - program na SRPEN 2014
1.8.
2.8.
3.8.
7.8.
8.8. a 28.8.
9.8. a 14.8.
10.8.
16.8. a 23.8.
17.8. a 29.8.
22.8. a 30.8.
24.8. a 31.8.

LETADLA 2: HASIÈI A ZÁCHRANÁØI
DÍRA U HANUŠOVIC
OÈISTA 2: ANARCHIE
KOUZLO MÌSÍÈNÍHO SVITU
ÚTÌK Z PLANETY ZEMÌ
STRÁŽCI GALAXIE
V OKU TORNÁDA 15.8. a 21.8. TØI BRATØI
THE EXPENDABLES 3: POSTRADATELNÍ
LUCY
ŽELVY NINJA
SEX TAPE
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Jakub Èerný

Vymaluj si sám :-)

OPRAVY A REKONSTRUKCE
STØECH
provádíme klempíøské a pokrývaèské
práce
Kovanda Luboš - tel.: 720 636 090
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Sýkorová, kontakt obce: Hlavní 27, Nové Sedlo, 438 01 Žatec, starosta@nove-sedlo.cz, tel.: 415 786 113. Tisk: Obec Nové Sedlo (Akord Chomutov).
Poznámka: Redakce neodpovídá za obsah èlánku. Za ty odpovídá jejich autor. Text neprochází jazykovou úpravou.
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