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V

ážení spoluobèané, v tyto
již chladnìjší dny se k Vám
dostává další vydání Novosedelského zpravodaje, ve kterém
se snažíme pøinést øadu rùzných
informací.
Jistì jste si všimli, že bývalá fara
vNovém Sedle dostala novou fasádu
vèetnì nátìru, který musel být
proveden vápennou barvou dle
závazného stanoviska památkáøù.
Jelikož obec na provedení fasády
získala dotaci, bylo nutno použít
materiál, jaký byl pøedepsán. Je
možné, že po dešti èi pøi vlhkém
poèasí se mohou objevit na fasádì
vlhké „fleky”, které budou zpùsobeny nasákavostí materiálu. Je
jisté, že napøíklad silikonový nátìr
by byl kvalitnìjší a trvanlivìjší. To
jen pro vysvìtlení. Pùvodnì obec
plánovala pøestìhování obecního
úøadu do konce roku, ale po zvážení
všech okolností, kdy jednak
probíhají inventury, úèetní uzávìrky
atd., se stìhování uskuteèní pøibližnì
v mìsíci bøeznu 2015.
Dále Vás informuji o svozu
bioodpadu, který skonèil 1. prosince
a zaèátek svozu bude opìt na jaøe.
Termín Vám bude vèas zveøejnìn.
Závìrem mi dovolte, abych Vám
popøál krásné vánoèní svátky a v
novém roce hodnì štìstí, zdraví a
pohody.
Petr Sýkora, starosta

Jubilea
od 1.12. do 31.12.2014
V mìsíci prosinci oslaví
svá životní jubilea tito
obèané:
Monika Ïuraèková - Sedèice
Amálie Dostálová - Nové Sedlo
Irena Žáková - Nové Sedlo
Jan Smutný - Žabokliky
Blahopøejeme a pøejeme
hodnì zdraví, spokojenosti
a pohody.

Vážení ètenáøi zpravodaje, pomalu se blíží konec roku a s ním pøichází kouzelné období
vánoèních svátkù, a pro mnohé z nás také nejuspìchanìjší období pøíprav na Vánoce. Tato
èást roku je však souèasnì dobou adventní, která nás vybízí k zastavení a oslavení
sváteèního èasu s našimi rodinami a blízkými.
Stejnì jako na jiných místech naší republiky i v Novém Sedle bude advent doprovázen
øadou vánoèních koncertù, besídek a vystoupení. Již 4. prosince se rozsvítí vánoèní
stromeèek pøed školou v Novém Sedle a na sále pohostinství probìhne tradièní
Mikulášská nadílka, od 8. do 17. prosince si mùžete v budovì ZŠ a MŠ na vánoèních
trzích zakoupit výrobky dìtí, 17. prosince se koná v kostele Svatého Václava v Novém
Sedle tradièní „Adventní koncert“. Stejnì jako v loòském roce bude souèástí koncertu
pøedvánoèní prodejní výstavka keramiky. 18. prosince se vám dìti ze školy i školky
pøedstaví ve vánoèní besídce na sále. Vìøíme, že nejenom tyto, ale i ostatní
nevyjmenované akce, pøispìjí ke krásné vánoèní pohodì.
Je konec roku, je èas udìlat tlustou èáru za rokem 2014, zaèít znovu, zaèít novì, jinak.
Nastal èas novoroèního bilancování, které nìkdo nesnáší, nìkdo se v nìm vyžívá, ale
nikdo se mu èas od èasu neubrání. Zjistíme, co hezkého nás v uplynulém roce potkalo,
potìšilo, ale vzpomínáme i na vìci, které se nám nepovedly, nepotìšily nás.
Redakce zpravodaje vám pøeje, abyste prožili svátky vánoèní opravdu v klidu, hoïte
starosti za hlavu, vychutnávejte si ty vzácné dny volna a do nového roku 2015 vykroète
pravou nohou.
redakce

Vítání obèánkù
Ve støedu 26.11.2014 byly pracovnice OÚ
pøivítat do života druhorozeného synka Pavly
Blažkové a Kamila Blažka Adámka. Narodil se
20.10.2014, vážil 3835 g a mìøil 51 cm.
Pøejeme mu do života jen to nejlepší a mamince
i jemu hodnì zdraví !!!
Hana Kovandová

?
OZNÁMENÍ

Oznamujeme všem obèanùm, že podatelna OÚ Nové Sedlo bude ode
dne 22.12. do 5.1.2015 UZAVØENA!
Proto bychom chtìli obèany, kteøí nemají zaplacené poplatky, aby tak
uèinily nejpozdìji do 19.12.2014.V pøípadì nezaplacení budou obèané
upozornìni písemnou formou.
Podatelna OÚ Nové Sedlo
Usnesení
z 9. zasedání ZO ze dne 19.11.2014
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo:
- Rozpoètové opatøení è. 6/2014 - pøíjmy: 484 000,- Kè, výdaje: 484 000,- Kè
- urèení pravomocí k rozpoètovým opatøením
- plán inventur na rok 2014
- zámìr pronájmu pozemkù st.p.è. 54/1, 54/2, p.p.è.: 75/1, 75/2, 75/3, 75/4, 969 v k.ú.
Nové Sedlo u Žatce
- prodej èásti pozemku p.è. 361/1 v k.ú. Sedèice paní K. Nìmcové
Poznámka: s úplným znìním usnesení se mùžete seznámit na úøední desce
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?
Invalidní vozík pro DPS
Starostovi obce se podaøilo zajistit pro Dùm s
peèovatelskou službou v Novém Sedle zachovalý invalidní
vozík. Vozík dostal DPS byl získán sponzorským darem a
bude sloužit seniorùm, kteøí jsou napøíklad po úrazu,
nemohou po pøechodnou dobu chodit a potøebují invalidní
vozík na krátkou dobu. Usnadní tak nemohoucím osobám
pohyb napøíklad pøi pøevozu k lékaøi apod. Bude tedy
sloužit nejen jednomu èlovìku, ale všem obyvatelùm DPS.

?
Podìkování
Dìkujeme Severoèeským pískovnám a štìrkovnám
s.r.o. a Obecnímu úøadu v Novém Sedle za poskytnutí
sponzorských darù Základní a mateøské škole v Novém
Sedle. Peníze budou využity na èásteènou úhradu nákladù
spojených s pobytem našich dìtí ve škole v pøírodì.

Za rodièe Svìtla Kubelíková

Adventní koncert
Rok 2014 nám všem opìt utekl jako voda a pøiblížil se
termín tradièního „Adventního koncertu“, na který Vás
všechny Obecní úøad Nové Sedlo co nejsrdeènìji zve.
Stejnì jako v pøedešlých letech bude repertoár koncertu
vìnován období Vánoc a adventu, protože co jiného
pomùže dokreslit tu pravou adventní náladu lépe než
krásná hudba?
Koncert probìhne ve støedu 17. prosince 2014 ve
17,00 hodin v kostele Svatého Václava v Novém
Sedle.
K atmosféøe klidu, pohody, lásky pøispìje svými
písnìmi Žatecký pøíležitostní sbor, který v našem kostele s
velkým úspìchem vystoupil již 18. prosince 2011. Vyvolat
tu pravou pøedvánoèní atmosféru mu letos svým
vystoupením pomohou dìti ze Základní a mateøské školy v
Novém Sedle.
Žatecký pøíležitostní sbor založila v roce 1994 Anna
Urbancová jako amatérské smíšené tìleso, které, což je
patrné již z názvu, reprezentuje pøedevším své mìsto. Ve
svém repertoáru má skladby klasické, lidové písnì,
inklinuje k popu a jazzu a koketuje se spirituály. Za dobu
svého trvání absolvoval stovky koncertù a vystoupení,
desítky zájezdù a úèastí v soutìžích. Po pìtiletém pùsobení

pøebírá vedení sboru dcera zakladatelky Alžbìta
Urbancová. Sbor pravidelnì úèinkuje na hojnì
navštìvovaných jarních a adventních koncertech, do
kterých již zapojuje své "sborové" dìti, které všechny
zpívají, a je na nì patøiènì pyšný. V roce 2014 oslavil sbor
své dvacetileté výroèí. (http://www.zatechoir.cz/).

?
Prodejní výstavka keramiky

?
Staré a nové pohledy na naše obce

Ve støedu 17. prosince 2014 v 17.00 hodin probìhne
v kostele Svatého Václava v Novém Sedle tradièní
„Adventní koncert“. Stejnì jako v loòském roce bude
souèástí koncertu pøedvánoèní prodejní výstavka
keramiky. Zájemci si na ní mohou nejen prohlédnout, ale
i zakoupit keramické výrobky, vyrobené v keramickém
kroužku v Novém Sedle.

Pøinášíme Vám pohled na budovu bývalé školy v
Bøežanech. Škola sloužila svému úèelu do roku 1970, kdy
byla pro nedostatek žákù uzavøena. Dnes budovu využívá
Myslivecké sdružení Liboèany.

Vystoupení dìtí v kostele v roce 2013

dobový pohled na školu v Bøežanech
pohled na budovu bývalé školy dnes
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Historie
V tomto vydání Zpravodaje se vracíme k historii pomìrnì nedávné. 18. ledna 1985 vyšel v týdeníku lounského
okresu Hlas èlánek „Minulost a souèasnost“, ve kterém se jeho autor pan Stanislav Blecha vìnuje historii Osvìtové
besedy v Novém Sedle od roku 1946 do roku 1985. Èlánek vám pøinášíme v plném znìní.
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ZŠ a MŠ Nové Sedlo
Dìti z MŠ v Novém Sedle se rozhodly vymyslet
pøíbìhy na pokraèování.
SKØÍTEK Z LESA - 1. díl
Byl jednou jeden les a v tom lese bydlel skøítek. Mìl
krásný, malinkatý domeèek, který si postavil pod velkou
skálou z malých døívek. V tomto domeèku bydlel sám a
proto si byl zvyklý i sám hrát. Mìl svùj les moc rád, každý
den našel nìco zajímavého, nìkdy pozoroval brouèky,
jindy ptáèky. Jednou ho navštívil malý ptáèek a skøítek se
ho ptal, proè je tak unavený a on mu øekl, že pøiletìl z
mìsta, skøítek se ho ptal, co je to mìsto, ale nìž se staèil
vzpamatovat, ptáèek uletìl. Skøítek byl tak zabraný do
pøemýšlení o mìstì, že úplnì zapomnìl dávat pozor, aby
ho nìkdo nevidìl a v tom se to stalo. Pod skálu se pøišel
povívat velký kluk a jak uvidìl skøítka, hned ho chytil.
Skøítek se strašnì bál a celý se rozklepal, ale ten kluk nebyl
zlý a øekl, skøítkovi, aby se ho nebál a že mu neublíží. A tak
se spolu zaèali kamarádit, skøítek se ptal, jak se kluk
jmenuje a kde bydlí. No a Ivánek mu øekl, že bydlí ve mìstì
a skøítek, že by to mìsto rád vidìl a tak mu Ivánek slíbil, že
ho vezme sebou a mìsto mu ukáže.

PODÌKOVÁNÍ sponzorùm
ZŠ a MŠ Nové Sedlo - p. øeditelka a uèitelky
pedagogického sboru – by rády touto cestou podìkovaly
všem sponzorùm, kteøí svými sponzorskými dary
pøispìli ke zkvalitnìní práce s žáky, samotné výuky i
mimoškolního života žákù školy.
Rády bychom jednotlivé sponzory uvedly:
manželé SIVOKOVI – sponzorský dar - školní potøeby
manželé ŽÁÈKOVI - sponzorský dar - školní potøeby
manželé PÁTKOVI - sponzorský dar - školní potøeby
- finanèní sponzorský dar - nákup
dataprojektoru k interaktivní tabuli v
MŠ
manželé JURÍKOVI - sponzorský dar – školní
potøeby
paní SEDLÁÈKOVÁ - finanèní sponzorský dar k
nákupu dárkù v rámci mikulášské nadílky

?
Módní pøehlídka

Módní pøehlídka probìhla v Èeské Lípì –
Crystal nadace pro dìtský
domov.
Vystupovala zde modelka Kateøina Prùšová,
Eliška Buèková a dìti
pøedvádìly plesové šaty
Takko Fashion.

DÌKUJEME

Lenka Bartálová
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Spolek pro rozvoj Sedèic
?
Listopad na Sedèicích

Mìsíc listopad zaèal na Sedèicích oslavou svátku
Halloween, a tak se v sobotu v podveèer u spolkového
ohništì sešla strašidla a strašidýlka, aby se spoleènì
vydala na lampionový prùvod vesnicí. A tak vyrazilo
asi 40 velkých i malých po setmìlé vesnici v prùvodu
doplnìném svítícími lampiony a blikajícími svìtýlky
a za nutného strašidelného houkání. Cestou jsme
míjeli mnohé svítící pøíšery vyrobené z dýní a také
usmìvavé dýòáèky. Po návratu k ohništi a k
plápolajícímu ohni pak všichni úèastníci v maskách
dostali zasloužený špekáèek s chlebem a hoøèicí. A
dál už se rozproudilo spoleèné povídání a vyprávìní a
sousedé pøinesli nìco k jídlu pro sebe a ostatní..... a
zakonèili jsme pro letošní rok "sezónu" ohòù. V
nedìli jsme se sešli u ohništì a uklidili na zimu lavice
a stoly, aby pøestály zimní èas a na jaøe nám byly opìt
k dispozici..... a vypadá to, že oslava svátku Josefa
bude tou první jarní otevírací akcí.
V listopadu se také uskuteènily již tradièní dìtské
tvùrèí dílny.
Další akcí byl spoleèný bowling, kdy jsme spoleènì

vyrazili si zahrát do Žatce na "Moskvu". Na tøech
drahách mìøili svoje síly a pøesnost jednotlivci a
vítìzem s nejvìtším skórem bodù v jedné høe se
nakonec stal Aleš Dohnal. Rekord dráhy jsme
nepøekonali, ale nìkteøí si odnášejí vlajeèky za
dosažení hranice " x " bodù.
Volný pracovní den 17.11. jsme využili k
organizace turnaje v šipkách. V hlavní soutìži
zvítìzila Lada Bujdáková. Po hlavní soutìži
pokraèovali zájemci v dalších šipkových hrách.
Bìhem odpoledne se pøímo v hospodì pøipravovali na
ochutnávku placky z dýnì Hokkaidó a tak jsme si
mohli bìhem hry užít i chuové zážitky.
Pøed námi je advent a èeká nás Mikulášská nadílka
a pøedvánoèní setkání....20.12.totiž uplyne pøesnì
rok, kdy jsme poprvé uspoøádali Sedèické
znovusetkávání. Podìkování patøí všem tìm, kteøí
tuto myšlenku svou èinností a podporou aktivit
udržují stále živou a platnou.
Krásný pøedvánoèní èas pøeje
Alena Stejskalová
Spolek pro rozvoj Sedèic
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TJ Nové Sedlo
Vážení a milí sportovní pøátelé, podzimní èást soutìže
okresního pøeboru mužù dospìla ke svému konci.
Našemu fotbalovému klubu, jakožto nováèkovi soutìže se
nad míru daøilo. Pøedvádìl skvìlou fotbalovou podívanou
a dokázal pøehrát a porazit i dlouholeté úèastníky této
soutìže. Naši hráèi svými výkony dokázali dostat náš klub
až na úplnou špièku soutìže, a tak je TJ Nové Sedlo
podzimním mistrem okresního pøeboru. Nejlepším
støelcem klubu i celé soutìže je letní posila Loos Petr s 28
góly, druhým nejlepším støelcem je další letní posila
Jarolím Jiøí, který dokázal nastøílet 7 gólù.
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tým
Nové Sedlo
Blažim
Dobromìøice B
Blatno
Èernèice
Žiželice
Výškov
Krásný Dvùr
Cítoliby
Peruc
Slavìtín
Sj Žatec C
Lenešice
Vrbno

Záp
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

+
9
8
8
7
6
6
6
6
5
4
4
4
4
2

0
1
2
2
1
2
2
2
0
2
4
4
1
1
0

3
3
3
5
5
5
5
7
6
5
5
8
8
11

Skóre
45: 23
36: 18
36: 23
40: 33
33: 26
30: 23
31: 29
38: 46
23: 23
17: 24
25: 39
16: 29
24: 38
19: 39

Body PK (Prav)
28
( 7)
26
( 8)
26
( 5)
22
( 4)
20
( -1)
20
( -1)
20
( 2)
18
( -3)
17
( -4)
16
( -2)
16
( -5)
13
( -5)
13
( -5)
6
(-12)

Celému týmu tímto dìkuji za skvìlou reprezentaci celé

naší obce a vìøím, že v druhé polovinì soutìže dovedeme
pøedvádìt stejnì vynikající výkony jako v té první.

Nové Sedlo – Peruc - 3:0
Støelci: Loos , Jarolím, Krupièka
ŽK: Hon, Jarolím
Chtìl bych moc podìkovat obci Nové Sedlo, jejímu
zastupitelstvu a panu starostovi za podporu, bez které
bychom nemohli fotbal dìlat na takové úrovni, na které ho
dìláme. Dále bych chtìl podìkovat všem, kteøí se podílejí
na chodu klubu bìhem zápasù i mimo nì. Nejvìtší dík
ovšem patøí panu Miroslavu Èernému, bez kterého by
fotbal v Sedle nefungoval a areál høištì nevypadal tak jak
vypadá. V neposlední øadì patøí obrovský dík všem
fanouškùm za jejich podporu jak v domácích tak i ve
venkovních zápasech.
Všem jmenovaným i nejmenovaným pøeji klidné prožití
vánoèních svátkù a šastný Nový rok 2015.
Sportu zdar a fotbalu zvláštì.
Jakub Èerný

DIGITÁLNÍ KINO ŽATEC - program na PROSINEC 2014
2.12.-20:00 JESSABELLE: V TVÁØI DÉMONA
3.12.-20:00 SEX V PAØÍŽI
4.12.-20:00 MY 2
5.12.-20:00 OUIJA
6.12.-15:00 / 7.12.-15:00 TUÈÒÁCI Z MADAGASKARU- 3D
14.12.-15:00 / 27.12.-15:00 TUÈÒÁCI Z MADAGASKARU- 3D
6.12.-17:30 / 7.12.-17:30 JAK JSME HRÁLI ÈÁRU
9.12.-17:30 /17.12.-17:30 JAK JSME HRÁLI ÈÁRU
6.12.-20:00 SNOW FILM FEST
7.12.-20:00 DØIV NEŽ PUJDU SPÁT
9.12.-20:00 / 12.12.-17:30 NÁVRAT BLBÝHO A BLBÌJŠIHO
11.12.-17:30 /14.12.-17:30 MODELKY s.r.o.
11.12.-20:00 / 12.12.-20:00 / 14.12.-20:00 HOBIT: BITVA PÌTI ARMÁD - 3D
19.12.-20:00 / 23.12.-20:00 / 25.12.-20:00 HOBIT: BITVA PÌTI ARMÁD - 3D
17.12.-20:00 RALUCA
19.12.-17:30 / 23.12.-17:30 SNÌHOVÁ KRÁLOVNA -3D
25.12.-17:30 / 28.12.-15:00 SNÌHOVÁ KRÁLOVNA - 3D
21.12.-20:00 / 26.12.-20:00 / 28.12.-20:00 NOC V MUZEU 3: TAJEMSTVÍ
HROBKY
26.12.-17:30 / 29.12.-17:30 / 30.12.-17:30 PADDINGTON
27.12.-20:00 / 29.12.-20:00 EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ - 3D
27.12.-17:30 / 28.12.-17:30 / 30.12.-20:00 HODINOVÝ MANŽEL
více informací na: http://divadlozatec.cz/

OPRAVY A REKONSTRUKCE
STØECH

Pranostika na mìsíc PROSINEC:

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

Je-li prosinec deštivý, mírný a promìnlivý,
není se kruté zimy tøeba báti.

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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