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V

ážení spoluobèané, nejdøíve
bych chtìl popøát všem školákùm a studentùm hodnì štìstí
a úspìchù v novém školním roce.
Dále bych se s Vámi chtìl podìlit o
nìkolik postøehù, které jsem získal na
vyhodnocení soutìže Vesnice roku 2014
v obci Rùžová. Obec Nové Sedlo se této
soutìže zúèastòuje teprve od roku 2012
a není to jen o tom vyhrát "nìjakou"
stuhu èi diplom, ale získávat i nové
zkušenosti z jiných obcí, nové nápady,
vìci, které by se daly uplatnit i u nás. A
už je to v oblasti údržby zelenì,
budování sportoviš a dìtských høiš,
zapojování obèanù do fungování
èinností v našich obcích. Tím
samozøejmì nemyslím nìkoho do
nìèeho nutit èi mu nìco pøikazovat (tak
jak døíve "fungovaly" nìkteré
organizace SSM, SÈSP apod.), ale aby
lidé pøišli sami s nìèím co vylepšit, aby
se nám v našich obcích dobøe a
spokojenì žilo. Pøí prohlídce obce
Rùžová si paní starostka postìžovala, že
5 rodinných domù ještì nemá opravenou fasádu......, je tam samozøejmostí, že si každý uklízí nejen na
svém pozemku a pøed svým plotem by
to není jeho pozemek, je to tam zkrátka
tak zavedené, že všichni obèané chtìjí
bydlet a žít v hezkém prostøedí ve své
obci a když pak procházím našimi
obcemi, tak nìkde ten pocit nemám.
Dovolte mi pøipomenout, že stále
máte možnost pøispívat svými èlánky do
Novosedelského zpravodaje a podìlit se
s ostatními o nové nápady, postøehy,
podnìty a tím pøispìt k jeho zpestøení.
Pøeji Vám hezké dny a vìøím, že nás
ještì èekají pøíjemné, teplé a sluneèné
dny.

?
Èinnost keramického kroužku
Keramický kroužek pøi Základní a mateøské škole v Novém Sedle funguje již
druhým rokem. Keramická dílna, která byla vybudována v suterénu školy, byla uhrazena
z dotací a je urèena pro zájmový kroužek žákù
ZŠ a MŠ v Novém Sedle. A protože, jak jsme
již na jiných místech uvádìli, dotace nelze
použít na jiné úèely, než na které byly urèeny,
všichni ostatní, kteøí tuto dílnu navštìvují, si
musí svoji zájmovou èinnost zaplatit.
Keramická dílna bude v tomto školním roce
pro všechny zájemce otevøena ve ètvrtek a v
sobotu od 17.00 hodin, vždy po dobu tøí hodin.
Jedna hodina stojí 50,- Kè, tzn. pøi
tøíhodinovém kurzu 150,- Kè, mìsíènì tedy
mùže èástka za kurz dosáhnout 600,- Kè.

?
Volby do

zastupitelstva obce
Vážení ètenáøi,
v souvislosti s komunálními volbami,
které se konají ve dnech 10. a 11. øíjna
2014, dala redakce Zpravodaje všem
kandidujícím politickým stranám i
nezávislým seskupením možnost
prezentace svých volebních programù ve svém srpnovém a záøijovém vydání.
Novì zvolení zastupitelé budou spravovat obecní majetek, nakládat s roèním obecním
rozpoètem a rozhodovat o tom, jakým smìrem se bude kvalita života v našich obcích
vyvíjet. Dostatek informací je zásadní pro jakékoli rozhodnutí a proto bychom tímto
zpùsobem chtìli pøispìt k tomu, aby se obèané mohli kvalifikovanì a odpovìdnì
rozhodnout, komu na další ètyøi roky svìøí správu našich obcí.
V Novém Sedle kandidují (v abecedním poøadí):
Komunistická str. Èech a Moravy
Kandidát
poø.
èíslo
1

pøíjmení, jméno, tituly

vìk

Hamáèek Václav

66

Navrhující Politická
strana
pøíslušnost
KSÈM

BEZPP

Povolání

Bydlištì

dùchodce

Sedèice

Povolání

Bydlištì

Petr Sýkora, starosta
"Nezávislé Nové Sedlo"- SNK

Jubilea
od 1.9. do 30.9.2014
V mìsíci záøí oslaví svá životní
jubilea tito obèané:
Kašparová Milena - Nové Sedlo
Havel Jaroslav - Èíòov

Blahopøejeme a pøejeme hodnì
zdraví, spokojenosti a pohody.

Kandidát

Navrhující Politická
strana
pøíslušnost

poø.
èíslo

pøíjmení, jméno, tituly

vìk

1

Kovanda Roman

52

NK

BEZPP

øidiè

Nové Sedlo

2

Sivok Jan

59

NK

BEZPP

øidiè

Nové Sedlo

3

Wiesinger Miroslav

58

NK

BEZPP

živnostník

Nové Sedlo

4

Koutová Zdeòka

50

NK

BEZPP

živnostník

Nové Sedlo

5

Èerný Vladislav

42

NK

BEZPP

mechanik

Bøežany

6

Bidmon Jan

36

NK

BEZPP

hospodáø

Nové Sedlo

7

Jurík Michal

35

NK

BEZPP

tiskaø

Nové Sedlo

8

Budjaè Ján

33

NK

BEZPP

dìlník

Nové Sedlo

9

Sivok Martin

37

NK

BEZPP

øidiè

Nové Sedlo
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"Za dem okratickou stranu"

?
Ve vydání srpnového Zpravodaje se rozhodlo oslovit
volièe našim prostøednictvím pouze nezávislé seskupení "Za
K andidát
N avrhující P olitická
demokratickou stranu" :
P ovolání
B ydlištì
poø.
strana
pøíslušnost
pøíjm ení, jm éno, tituly
vìk
èíslo
Vážení obèané,
N ové
1
Sýkora P etr
58
NK
B E ZPP
starosta
v minulých letech se zaèalo s projekty, jejichž realizace pøesahuje
Sedlo
A schenbrennerová Z uzana
jedno
volební období. Ètyøi roky nejsou dlouhá doba a ne všechny
2
36
NK
ODS
ekonom
È íòov
Ing.
pøedstavy
se podaøilo promítnout do rozpoètù, projektù a
N ové
3
È erný M iroslav
57
NK
B E ZPP
zám eèník
Sedlo
realizace. Nechceme pøekotnì chrlit jeden nový projekt za
N ové
4
B ukovský M ilan
45
NK
B E ZPP
státní zam ìstnanec
Sedlo
druhým, ale pøedevším pokraèovat v øešení rozpracovaných
5
K ovandová Jitka
51
NK
B E ZPP
zdravotní sestra
Ž abokliky
akcích obecního úøadu v rámci dostupných finanèních prostøedkù
N ové
6
Z um r V áclav
33
NK
B E ZPP
státní zam ìstnanec
Sedlo
a s rozvahou pøipravovat jejich øešení tak, aby bylo pro obec co
N ové
7
K ubelíková Svìtla
36
NK
B E ZPP
O SV È
Sedlo
nejménì zatìžující. Pro finanèní zajištìní našeho programu
na m ateøské
N ové
8
Studnièková K ateøina
28
NK
B E ZPP
chceme využívat dotací, pøíspìvkù od investorù i vlastních zdrojù
dovolené
Sedlo
9
Stárková Šárka M gr.
49
NK
B E ZPP
právník
È íòov
obce.
Takto výhledovì se chceme vìnovat zejména již zahájeným projektùm napø. postupná obnova stromù a zelenì v našich obcích,
dokonèení rekonstrukce návsi v Èíòovì, oprava chodníkù atd. Rovnìž nás èeká øada nových akcí, které bychom rádi uskuteènily napø.
rekonstrukce bytù v Novém Sedle èp. 56 a 27, v Sedèicích èp. 28 a 29 a v pøípadì poskytnutí finanèní dotace i èp. 5. Vybudování nové
komunikace v Sedèicích od èp. 3 (pohostinství) po èp. 22, na kterou se rovnìž pokusíme zajistit dotaci. Opravy fasád nìkterých
obecních objektu napø. pohostinství v Novém Sedle - èp. 20, v Bøežanech - èp.7, Žaboklikách (myslivna-kulturní památka) v
Sedèicích, oprava høbitovní zdi v Novém Sedle a nìkolik vìtších akcí- napø. vybudování inženýrských sítí pro novou výstavbu RD po
bývalé pile v Novém Sedle, rekonstrukce kulturní památky kostela sv. Bartolomìje v Žaboklikách v pøípadì poskytnutí dotace z tzv.
Norských fondù, budování sportovního zaøízení a øada dalších menších akcí.
Z tohoto krátkého výètu je zøejmé, že pøicházíme se zcela konkrétními nápady a neschováváme se za všeobecná prohlášení o
lepším životì pro všechny. V Novém Sedle a jeho místních èástech je k øešení mnoho dalších problémù, které náš program nemùže
obsáhnout, a také nechceme slibovat nesplnitelné. Vše závisí na rozpoètových pøíjmech obce, úspìšnosti v dotaèních programech a
práci celého zastupitelstva. Rádi bychom pokraèovali v naplòování našeho programu a k tomu potøebujeme Vaši dùvìru v podzimních
volbách.
Závìrem chceme podìkovat všem obèanùm, kteøí svým podpisem podpoøili kandidaturu našeho sdružení do Zastupitelstva obce.
Nezávislé seskupení "Za demokratickou stranu"
?
Rekonstrukce vodovodu v obci Nové Sedlo, v Zahradní

?
INFORMACE OÚ !!!
?
pùjèky z Fondu rozvoje bydlení - pøipomínáme, že stále máte

možnost využít pùjèky ve výši 50.000,- Kè z FRB od Obce Nové Sedlo
(oprava fasády, støech, výmìna oken, kotle...) - více informací na
podatelnì OÚ u sl. D. Sýkorové
?
SVOZOVÁ SOBOTA - svozová sobota bude probíhat dne
25.10.2014 - o stanovištích a hodinách svozu budete vèas
informováni na webových stránkách, úøedních deskách obce a v
dalším vydání zpravodaje
?
veøejné osvìtlení v Chudeøínì - bylo plánováno, že se v obci
vybuduje nové veø. osv. vèetnì nových stožárù a kabelových rozvodù v
soubìhu s pokládkou nových silových rozvodù NN do zemì a tím by
došlo k odstranìní všech stávajících sloupù. Bohužel ÈEZ tuto akci
nezahrnul do svých plánù, proto obec ještì v letošním roce provede
realizaci nového veøejného osvìtlení

Usnesení
ze 7. zasedání ZO Nové Sedlo ze dne 27.8.2014

Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo:
- Rozpoètové opatøení è. 4/2014
- prodej pozemku p.è. 181/3 v k.ú. Bøežany u Žatce
- prodej pozemku p.è. 574/1 v k.ú. Nové Sedlo u Žatce
- prodej pozemku p.è. 890/1 v k.ú. Nové Sedlo u Žatce
- zámìr prodeje pozemkù st.p.è. 54/1, 54/2, p.è. 75/1, 75/2,
75/4 v k.ú. Nové Sedlo u Žatce
- sazebník úhrad nákladù za poskytování informací podle
zákona è. 106/1999 Sb., o svobodném pøístupu k informacím, v
platném znìní
- žádost o zapùjèení vozidla VW Transportér p. M. Èernému
- poskytnutí fin. pøíspìvku TJ Nové Sedlo ve výši 10.000,- Kè
na nákup fotbalových dresù
Poznámka: s úplným znìním usnesení se mùžete seznámit na
úøední desce

ulici
Severoèeská vodárenská spoleènost a.s. (SVS), která je
provozovatelem vodovodnímu øadu v Novém Sedle, zahájila
jeho rekonstrukci v ulici Zahradní v Novém Sedle. Stávající
litinový vodovodní øad pochází z roku 1965. Je v nevyhovujícím
technickém stavu a opakovanì poruchový. V
soubìhu s vodovodem vede
splašková kanalizace z
roku 1989, která však
rekonstrukci nevyžaduje.
Stavba je provádìna v
pùvodní trase a její souèástí
je pøepojení všech stávajících domovních vodovodních pøípojek na trase
na náhradní zpùsob zásobování vodou. Závìrem bude provedena
úprava povrchu komunikace v rozsahu dotèeném stavbou.
Vlastní stavební práce byly zahájeny 18. srpna 2014 a dokonèeny
mají být podle schváleného harmonogramu do 29. záøí 2014.
Investorem stavby je SVS.
?
Vesnice roku
Již od roku 1995 probíhá v rámci Programu obnova venkova
celostátní soutìž VESNICE ROKU. Do jubilejního dvacátého
roèníku soutìže se pøihlásilo celkem 306 obcí z celé Èeské
republiky, z Ústeckého kraje 31 obcí.
Obec Nové Sedlo se v letošním roce do této soutìže zapojila
již potøetí a v silné konkurenci známých obcí opìt uspìla. Po
Diplomu za expozici o historii obce v roce 2012, který byl
dotován odmìnou ve výši 20.000,- a po zisku Zelené stuhy
Ústeckého kraje za péèi o zeleò a životní prostøedí a èestného
uznání udìleného Spoleèností pro zahradní a krajináøskou tvorbu
pod záštitou Ministerstva životního prostøedí Za pøíkladnou péèi
obce i obèanù o veøejná prostranství a zeleò a za uchování rázu
venkovské obce v roce 2013 s finanèní odmìnou ve výši
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400.000,- Kè, letos získala naše obec Diplom za moderní
knihovnické a informaèní služby s odmìnou 30.000,- Kè.
?
Nové Sedlo peèuje vzornì o knihovny
…Knihovnu má obec v Novém Sedle a druhou menší v
Sedèicích v rekonstruované hasièské zbrojnici. Novosedelskou
knihovnu vede od roku 2008 Hana Kovandová, která funkci
pøevzala po Boženì Koutníkové. „Knihovnicí jsem chtìla být od
dìtství, toužila jsem však po práci na plný úvazek. V obci se o
tom vìdìlo, a tak když pøišel èas, nemuseli mì dlouho
pøemlouvat a práci jsem vzala. Výhodou je, že dnes je knihovna v

pøízemí Domu s peèovatelskou službou, kde pracuji jako
ošetøovatelka.
Máme zde k výbìru zhruba 2800 svazkù, ètyøikrát až šestkrát do
roka se mìní knižní fond prostøednictvím knihovny v Žatci. Mám
zhruba 35 ètenáøù a souèasné prostory k tomu postaèují. Chybí mi
tu ale sklad, kam bych ukládala starší knihy, které nedokážu
vyhodit. Èást ètenáøù tvoøí klienti Domu s peèovatelskou službou.
Máme tu i veøejný internet, který využívají starší lidé nebo dìti“,
vysvìtluje knihovnice Hana Kovandová.
...výtažek z novin Ústeckého kraje

Kultura
?
MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ ŽABOOBCÍ
Od pátku 22. až do nedìle 24. srpna 2014 se již po dvanácté
konalo mezinárodní setkání „Žaboobcí”, tentokrát v nám nepøíliš
dalekých, Žabovøeskách nad Ohøí. Opìt se ho zúèastnilo 5 obcí z
Èeské republiky a 2 ze Slovenska, chybìl tak pouze nováèek pøi
loòském setkání - polská Žabia Wola, která se nemohla dostavit,
z dùvodu u nich právì konaných komunálních voleb.
Pøi pøíjezdu se všichni úèastníci nadšenì vítali a byla
podávána veèeøe, po které následovala country zábava s kapelou
„Sebranci”.
Druhý den, po snídani v 9 hodin, se jako každý rok vyjelo na
výlet za blízkou kulturní pamìtihodností, tentokrát trošku ve
vážnìjším duchu, a to na
prohlídku Malé
pevnosti Terezín.
Po obìdì
se sešli starostové obcí a
slavnostnì zahájili letošní
soutìžní klání,
kdy se nejprve
zavzpomínalo
na zakladatele
celé akce, Vláïu Koøenského a již zesnulého Romana Daniše.
Mezi soutìže patøil poznávací test ohlednì krajiny Èeského
støedohoøí a dále samotné sranda soutìže, letos s tématikou
indiánù a jejich tradic (veslování na kánoi, tance se šamany,
apod.), kde se všichni úèastníci, a soutìžící èi nikoliv, výteènì
pobavili. V samotném závìreèném hodnocení zaznìly od

soutìžících družstev i trefné
básnì s použitými slovy:
veselice-žába-pivo. O legraci
opravdu nebyla nouze a
umìlcù a umìlkyò v této
sféøe bylo opravdu mnoho. A
že opìt vyhráli všichni,
nemusím zdùrazòovat!
Bìhem celého sobotního
dne si mohl každý návštìvník
prohlédnout sbírku historických traktorù, starých až
70 let, a na vybraných z nich
se i povozit.
Oficiální program konèil
veèeøí, po které od 19 hodin
hrála až do ranního kuropìní
kapela „No Headache”. V
mezipauze oslnila skupina mažoretek s noèním programem
natolik, že své vystoupení pro velký zájem musela zopakovat.
Podìkování patøí samozøejmì všem zúèastnìným, ale
hlavnì organizátorùm, kteøí vyvinuli velkou námahu vše skvìle
uspoøádat, což se jim opravdu povedlo a tedy za všechny dík
starostce Žabovøesk nad Ohøí, paní Jitce Krausové, která se po
dlouhých letech v starostovském úøadu rozhodla nekandidovat a
tudíž jí pøejeme krásný podzim života, žádné lenošení a hlavnì, a
se každý rok s námi stále setkává na tìchto úžasných akcích. Již
pøíští rok se budeme tìšit na další shledání, které se koná v
Žabokrekách nad Nitrou.
SETKÁNÍ ŽABOOBCÍ ZDAR !!!!
Roman Kovanda ml.

Spirituál Kvintet v kostele v Novém Sedle
U pøíležitosti 765. výroèí nejstarší zmínky o obci
poøádá Obec Nové Sedlo v kostele Sv. Václava a
Nejsvìtìjší Trojice 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.
Spirituál kvintet je jedna z prvních èeských folkových
skupin, která byla založena na podzim roku 1960 ètyømi èleny
Vysokoškolského umìleckého souboru. Bylo to mužské kvarteto,
vedle iniciátora Ivo Macha (bas) byli u jeho zrodu Miroslav
Keller (tenor), Miloslav Kasteloviè (baryton) z Dolného Kubína a
Jiøí Tichota, kapelník. Pùvodní název byl „Spirituál kvartet“.
První koncert se konal v roce 1962 na Mezinárodním
jazzovém festivalu v Karlových Varech. Brzy byla do skupiny
pøijata na krátkou dobu Vìra Nerušilová, ta byla nahrazena

Rùženou Helebrantovou, zvanou Odetta. Skupina zaèala
používat v názvu „kvintet“ a tak to zùstalo, i když mìla rùzný
poèet èlenù, krátce až devìt. V roce 1967 odešli Mach a Keller na
dlouhodobý služební pobyt do zahranièí. O rok pozdìji, v srpnu,
emigrovala do Švýcarska i Odetta. V roce 1969 vznikla sestava s
Karlem Zichem a Jarkou Hadrabovou. Ve skupinì se vystøídali
napø. Karel Zich, bratøi Nedvìdové, Irena Budweiserová, Lenka
Slabá.
Bìhem své existence skupina vystoupila na pódiu spolu s
americkým folkovým zpìvákem a politickým aktivistou Pete
Seegerem. Dne 17. listopad 1990 hrála pøi setkání prezidentù
Václava Havla s G. H. W. Bushem na Václavském námìstí. Oba
prezidenti vystoupili k nim na pódium a zpívali se skupinou.
Hrála také pro prezidenta Billa Clintona a první dámy mnoha
státù pøi jejich návštìvách v Èesku.
Dne 13. èervence 2004 zemøel Karel Zich, hned na to v záøí
2004 byla skupina doplnìna zpìvákem a kytaristou Jiøím
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Holoubkem, který je také èlenem skupiny Reliéf. K
poèátku roku 2011 ukonèila spolupráci se skupinou
dlouholetá èlenka zpìvaèka Irena Budweiserová. Její post
nahradila zpìvaèka kapely Marw Veronika Souèková. Na
jaøe roku 2012 zaèal se skupinou spolupracovat zpìvák a
basista Pavel Peroutka.
Spirituál Kvintet hraje v obsazení:
Zdenka Tichotová Zpìv, perkuse
Veronika Souèková Zpìv, perkuse
Jiøí Holoubek Zpìv, 12 strun. Kytara
Dušan Vanèura Zpìv, kontrabas
Jiøí Cerha Zpìv, perkuse
Jiøí Tichota 6 strun. kytara, umìl. Vedoucí
Pavel Peroutka Zpìv, kontrabas

Staré a nové pohledy na naše obce
Jednou z budov v Novém Sedle, které pøestaly sloužit svému
úèelu a byly nahrazeny novými objekty, byla ubytovna, která od
poèátku 70 let minulého století sloužila k jednorázovému
ubytování brigádníkù, kteøí pomáhali pøi zemìdìlských pracích
pøi pìstování a sklizni chmele, které se v této dobì vykonávaly
pøevážnì ruènì. Dnes stojí na místì bývalé ubytovny Dùm s
peèovatelskou službou.

Budova
ubytovny
pro èesáèe
chmele v
Novém
Sedle
Dùm s peèovatelskou službou v Novém Sedle - foto z roku 2007

Historie obce Nové Sedlo
Termín voleb do zastupitelstev obcí se blíží. Ve dnech 10. a
11. øíjna 2014 budeme volit nové zastupitele obecních
zastupitelstev. V dnešním vydání Novosedelského zpravodaje
vám chceme pøiblížit, jak volby v našich obcích probíhaly v
minulosti. Bohužel ani v jedné z obcí Bøežany, Èíòov, Žabokliky
a Sedèice se nedochovala nebo nebyla vedena obecní kronika.
Proto údaje èerpáme z rùzných zdrojù.

Kronika obce Nové Sedlo z roku 1933:
Obce ve smyslu samo urèení a samosprávy spolkù v urèených
oblastech až do r. 1848 neexistovaly. Do té doby byla pouze
vrchnost a poddaní. Svobodný rok 1848 pøinesl v platnost
zásadu: “Svobodná obec je základem svobodného státu” a tato
byla provizornímu zákonu o obcích ze 17.3.1849 postavena do
èela. Od té doby je obecní zastupitelství v èele s obecním
pøedstaveným.
Øada obecních pøedstavených byla tato:
Anton Gattung
1848 – 1854
Wenzel Grimm
1854 – 1860
Bernard Petschauer
1860 – 1866
Josef Esser
1866 – 1880

Karel Weiss
1880 - 1886
Josef Esser
1886 – 1889
Wenzel Medler
1889 - 1895
Josef Esser
1895 – 1905
Karl Schaffer
1905 – 1918
Emil Bröchel
1919
Sig. Göhringer
1919 – 1923
Josef Rosekranz
1923 – 1925
Albín Petschauer
1925 – 1929
Sigmund Göhringer
1929
zástupce Karl Philipp
1930 – 1931
Josef Achtner
1931 –
Obecní zastupitelství (døíve výbor) se až do roku 1919 skládal
z 9 èlenù a byl volen z pøíslušníkù obce platících danì za dobu 3
let. Od r. 1919 se zastupitelstvo skládá z 15 èlenù, kteøí jsou voleni
ze všech obyvatel od 21 let, bez rozdílu pohlaví a majetku na dobu
4 let na základì pomìrného volebního práva. Pøi svém ustavování
volí zastupitelstvo obecní radu, sestávající z pøedsedy, jeho
zástupce a tøí obecních radních. Tato obecní rada vede záležitosti
obce a rozhoduje o vìcech, které nepøísluší zastupitelstvu.
Ke kontrole hospodaøení je ustavena finanèní komise, která
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od r. 1919 až do r. 1931 sestávala se ze 3 (nyní 4) èlenù volených
zastupitelstvím a 3 èlenù jmenovaných úøadem. Její VETO má
odkladný úèinek.
Až do r. 1921 sloužila mansardní místnost v obecním domì è.
28 jako zasedací místnost, obecní kanceláø byla umístìna u
bývalého pøedsedy. V roce 1921 byla v tomto domì pro tento úèel
upravena místnost a uloženy zde spisy. Až do r. 1921 provádìl
písemné práce místní strážník. Od 1. záøí 1921 vedl tyto práce
obecní radou jako zapisovatel zvolený faráø Anton Schindler.
Obecním sluhou byl souèasnì zvolen Josef Jugl a ubytován v
obecním domì.
Dne 11. února 1922 zvolilo zastupitelstvo také vlastního
obecního pokladníka a obecní pokladna byla svìøena Josefu
Richterovi (14). Od 1927-31 byl pokladníkem Max Rosekranz,
1931 byl zvolen nynìjší pokladník Gustav Richter.
Z ostatních zdrojù:
Dne 3. èervence 1946 se v budovì èp. 37v Novém Sedle
konala ustavující schùze prvého Místního národního výboru.
Zvolení zástupci se poprvé v dìjinách obce, po odsunu
sudetských nìmcù, ujímají ryze èeské správy obce.
Do funkce pøedsedy MNV byl zvolen Josef Bedenikt, správce
sila, nádraží Žabokliky, do funkce I. námìstka Rudolf Hofman,
bytem Nové Sedlo èp. 30,
II. námìstka Alois Zeman, bytem Nové Sedlo èp. 93 a èlenové
Bohumil Rous, Bøežany èp. 24, Antonín Nikrle, Nové Sedlo èp.
20, Jakub Bicek, Nové Sedlo èp. 90, Josef Hofman, Nové Sedlo
èp. 30, Josef Janeèek, Nové Sedlo èp. 15, Vladimír Sýkora, Nové
Sedlo èp. 74, Josef Švihlík, Nové Sedlo èp. 78, Jindøich Kazda,
Nové Sedlo 98, Aloisie Pískovcová, Emil Krob, Nové Sedlo èp.
26, Václav Studnièka, a Václav Chodora, Nové Sedlo èp. 14.
Obec Èínov patøí k farnosti v Žaboklikách (filiální kostel
Bøežany), je zaèlenìna do školy v Bøežanech a pøidìlena k
lékaøskému/zdravotnickému obvodu (Sanitätsdistrikt) v Novém
Sedle.Starosta obce je toho èasu majitel hospodáøství Franz
Jirasek (od r. 1904). Døívìjší starostové byli: Anton Fischer

1856-1860, Karl Schmalfuß 1860-1863, Wenzel Wild 18631865, Eduard Schmith 1865-1868, Josef Pleinert 1868-1880,
Wenzel Wild 1880-1882, Josef Pleinert 1882-1886, Eduard
Schmalfuß 1886-1895, Josef Viereckl 1895-1898, Eduard
Schmalfuß 1898 do r. 1901, Josef Gastan 1901-1904.
Starostou obce Bøežany je toho èasu zemìdìlec Wenzel
Schuh. Jeho pøedchùdci byli: Karl Schweitzer 1841-1850, Josef
Rödling do r. 1859, Franz Klement do r. 1871, Josef Lüftner do r.
1874, Karl Fritschka do r. 1880, Josef Fritschka do r. 1883, Karl
Fritschka do r. 1886, Josef Dörr do r. 1895, Adolf Reichl do r.
1898, Josef Dörr do r. 1901.
Sedèice tvoøí s obcemi Libìdice, Èeradice, Èejkovice a
Žabokliky vodohospodáøské družstvo pro regulaci Libockého
potoka. V souèasné dobì úøaduje od roku 1906 jako starosta
majitel hospodáøství Edmund Wolfram. Døívìjší starostové byli:
Anton Ultsch 1864–1872 jako místní pøedstavitel, jako starosta
obce od r.1872do r. 1898, Franz Schrauzer od r. 1898 do1906.
Jako živnostníci jsou èinní 2 øezníci, 2 hostinští, 1 obchodník, 1
mlynáø, 1 kováø, 1 cihláø/pokrývaè.
Žabokliky jsou farní obcí, vlastní dvoutøídní obecnou školu,
vlastní poštovní a telegrafní úøad a je pøidìlena lékaøskému
(zdravotnickému, sanitárnímu) distriktu (obvodu – Sanitätsdistrikt) v Novém Sedle. K podpoøe dopravy slouží PlzeòskoBøezenská dráha se svou 1,5 km od obce vzdálenou stanicí
Žabokliky, dále pak do Sedèic a Èejkovic vedoucí okresní silnice,
která se odboèkou ke stanici dráhy Žabokliky napojuje na blízkou
silnici Žatec-Kadaò. Mimo toho vede 5 vozových cest k
sousedním obcím.
Jako starosta obce tohoto èasu úøaduje majitel pozemku
(statkáø)? Franz Steinberger. Døívìjší pøedstavitelé obce byli:
Josef Lorenz, Josef Reichl, Anton Lorenz (1866), Julius Bauer
(1880), Anton Lorenz, Josef Felgenhauer (1898–1905), Emanuel
Böhm (1906).

ZŠ a MŠ Nové Sedlo
1. ŠKOLNÍ DEN :-)
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Dne 17.9.2014 probìhne "focení prvòáèkù"
Fotoset obsahuje: 2x foto v lavici a 2x foto s
aktovkou pøed školou.
Velikost snímkù je 10x15 cm. Cena setu: 100,- Kè
(platba pøedem)

Informace pro rodièe!
Dne 18.9.2014 se konají tøídní schùzky pro
rodièe ZŠ i MŠ od 15,30 hod.

Spolek pro rozvoj Sedèic
Vážení sedèiètí sousedé
pøicházíme k Vám s prosbou, která se týká jednoho z
bohatství, které na Sedèicích máme. Myslíme tím èistý vzduch. Je
velký rozdíl jestli dýcháme èistý nebo zneèištìný vzduch. V
pøípadì jeho zneèištìní jsou pøi jeho dýchání nejvíce ohroženy
malé dìti a senioøi. Nemoci jako astma, zánìty prùdušek nebo i
rùzné formy rakoviny èasto pocházejí z dýchání látek, které do
ovzduší nepatøí.
Èistotu vzduchu, který máme na Sedèicích si ovlivòujeme
sami tím, co spalujeme v našich kamnech nebo kotlích. Zvláš v
období, které je pøed námi, tedy období teplotních inverzí, kdy se
z našeho údolíèka stane “hrnec s poklicí”, obrovsky záleží na
tom, co se dostane z našich komínù do ovzduší.
To o co Vás prosíme je tím, co mùžeme sami ovlivnit. Topte
prosím tak, aby jste co nejménì zatížili ovzduší spalinami.
Spalujte prosím jen kvalitní uhlí a døíví. Pokud zatopíte, vyjdìte
se podívat ven na svùj komín a øeknìte si sami jestli to, co z nìj
vychází je tím, èím chcete všem ostatním pøispìt k jejich zdraví.
Vyhnìte se prosím spalování jakýchkoli plastických hmot. Ty se
spalují ve spalovnách prùmyslových odpadù za vysokých teplot a

tak je, prosím, odneste do kontejneru. Zvláštì PET lahve jsou
zdrojem rakovinotvorných látek a pokud s nimi kdokoli zatopí,
jako by tím dával najevo, že mu na zdraví a životì jeho sousedù
vùbec nezáleží. Ani na zdraví vlastním a zdraví jeho blízkých.
Pokud patøíte mezi ty sousedy, kteøí topí nejlépe jak to jde,
najdìte prosím odvahu a zajdìte k tìm lidem, u kterých vidíte jak
z komína stoupá èerný dým anebo naopak svìtlý jakoby nasládlý
dým z PET lahví a øeknìte jim, že ohrožují zdraví nás všech.
Vìøíme, že to potom dojde každému aspoò trochu inteligentnímu
èlovìku. Pokud uvidíte, že má nìkdo problém s topením s uhlím,
nabídnìte mu pomoc a nauète ho dobøe zatopit.
Jsme zodpovìdni za náš spoleèný prostor k životu na
Sedèicích a èistý vzduch je jeho souèást a opravdový pøedpoklad
zdravého a dlouhého života a tak vìøíme, že následující topná
sezona bude daleko pøíznivìjší pro náš život a zdraví než ty
pøedchozí.
Díky za vaši pozornost a pøejeme krásné dny plné radosti ze
života
Pøedstavenstvo Spolku pro rozvoj Sedèic

Výzva pøedstavitelùm politických seskupení, stran a
hnutí, které budou kandidovat v obecních volbách do
zastupitelstva obce Nové Sedlo.
Vážení pøedstavitelé politických stran, seskupení a
hnutí. Jménem pøedstavenstva Spolku pro rozvoj Sedèic
bych Vás ráda pozvala na pøedvolební diskusi s obèany
Sedèic. Rádi bychom se formou øízené diskuse dozvìdìli
více o vašich zámìrech a také s Vámi rádi sdíleli naše
pøedstavy a potøeby v souvislosti s rozvojem Sedèic.
Jako místo setkání navrhuji Kulturáèek Jednota v
Sedèicích. Pøesný èas a den setkání navrhuji projednat
osobnì èi po telefonu. V pøípadì Vašeho zájmu mne prosím
kontaktujte na telefonním èísle 737 500 022 nebo emailu
al.stejskalova@seznam.cz.

a tak si náš tým vezl domù první tøi body v okresním pøeboru
za výhru 6:2.
V prvním domácím zápase pøivítali naši fotbalisté hráèe z
Blatna. Tento velmi silný soupeø odmítl v minulé sezónì postup
do vyšší tøídy a tak se èekalo velmi napínavé utkání. Hosté hráli
velmi nátlakový fotbal a domácí se vùbec nedostávali do
zakonèení. Hostující hráèi byli odmìnìni za svou aktivitu v
podobì vedoucí branky, kterou vstøelili po hrubé chybì domácí
obrany. Domácí však dokázali hned vzápìtí srovnat, když se
prosadil ve vápnì Loos. Hosté však šli v prvním poloèase znovu
do vedení. V pokutovém území fauloval Hon a byl naøízený
pokutový kop, který hostující hráè s pøehledem promìnil. Do
druhé pùle nastoupili naši hráèi s jedno golovým mankem. Tento
handicap však nahradili bojovností a touhou obrátit utkání na
svou stranu. Po nìkolika nepromìnìných šancích pøišlo kýžené
vyrovnání. V 60. minutì napøáhl z 20 metrù Michal Hon a
krásnou ranou k tyèi srovnal. Domácí byli rázem na koni a hosté
nevìdìli kam døív skoèit. Nepøibrzdilo je ani zbyteèné vylouèení
Petra Loose, který po druhé žluté musel zelený pažit opustit. V 70.
minutì zahrával domácí Jarolím pøímí volný kop, který se krásnì
snesl do branky. Rozhodèí však tuto regulerní branku neuznali.
Obrat se však dokonat podaøilo. Deset minut pøed koncem utkání
dostal Jarolím pøihrávku mezi obránce a vystøelil domácím další 3
body v okresu.
V posledním srpnovém utkání zajíždìli naši fotbalisté na
høištì Blažimi. První dva zápasy jimvyšli na jednièku a tak se
èekalo, že pøivezou minimálnì bod ze soupeøova høištì. Opak byl
však pravdou. Domácí nastoupili velmi odhodlaní a doèkali se i
brzkého vedení, které pøišlo už v 10. minutì utkání. Za dalších 5
minut už to bylo 2:0 a s našimi fotbalisty to vypadalo hodnì bledì.
Jiskøièku nadìje vykøesal ve 30. minutì Hodas, který snížil na
rozdíl jediné branky. Šanci na vyrovnání mìl tìsnì pøed
poloèasem Jarolím ale z malého vápna pøestøelil branku. Ve
druhém poloèase už jasnì dominovali domácí. Vstøelil hned brzy
tøetí branku a o vítìzi zápasu bylo rozhodnuto. Domácí pøidali

Za Spolek pro rozvoj Sedèic Alena Stejskalová

TJ Nové Sedlo
Vážení a milí sportovní pøátelé, v okresním pøeboru mužù
už jsou odehrána první 3 kola. Naši fotbalisté vstoupili do nové
soutìže s velkým elánem a touhou nehrát jen druhé housle.
V prvním kole zajíždìli naši fotbalisté na høištì Lenešic.
Mužstvo bylo v plné sestavì, vyjma brankáøské jednièky Vávry,
kterého bravurnì nahradil Martínek. Náš tým hrál od zaèátku
lépe a brzy se to projevilo i na brankovém stavu. Skóre zápasu
otevøel Hodas, za pár minut už vedl náš tým o dvì branky, když se
trefil Loos. Domácí však staèili do poloèasu snížit z rohového
kopu na rozdíl jednoho gólu. Do druhé pùle nastoupili naši
fotbalisté s cílem udržet utkání ve svých rukách a to se jim také
povedlo. Po faulu na Loose byl naøízen pokutový kop a Hodas ho
svým druhým gólem v zápase bezpeènì promìnil. Od té doby
hrálo v Lenešicích jen jedno mužstvo. Domácí nemìli šanci. Sice
dokázali snížit, ale Petr Loos je dalšími tøemi góly poslal do kolen
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ještì dvì branky a naši fotbalisté si vezli pøídìl 5:1 a poprvé v
sezonì prohráli.
Sedelští fotbalisté tedy získali z 3 zápasù 6 bodù a patøí jim po
tøech kolech prùbìžná pátá pøíèka.
Chtìl bych moc podìkovat všem vìrným fanouškùm,
kteøí se zúèastòují jak domácích tak venkovních zápasù a
vìøím, že jim elán vydrží po celou sezonu a poženou naše
mužstvo za dalšími výbornými výkony.
Další zápasy sehrají naši fotbalisté dne 6.9. od 15h s
Výškovem(doma), 14.9. od 17h s celkem Dobromìøic(venku),
20.9. od 16:30 Èernèice (doma) a 27.9. od 16:30
Cítoliby(venku).
Sportu zdar a fotbalu zvláštì.
Jakub Èerný

?
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OPRAVY A REKONSTRUKCE
STØECH

Pranostika na mìsíc záøí:

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

Podzim bohatý na mlhu vìští v zimì mnoho snìhu.

Povolení MK ÈRE 19892: Vydavatel: Obec Nové Sedlo. Náklad 250 ks. Redakèní rada: Vlasta Kubelíková, Petr Sýkora, Milan Bukovský, grafická úprava: Dita
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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