Novosedelský
prosinec 2014
zpravodaj
èíslo 12 roèník IV.

V

ážení spoluobèané,obdrželi jste do
Vašich poštovních schránek další
vydaní Novosedelského zpravodaje.
Pøi psaní tohoto èlánku si uvìdomuji, jak ten
èas rychle plyne. Toto vydání je již dvanácté
èíslo IV. roèníku. Vzpomínám si, jak jsem se
koncem roku 2010 obrátil na pana Jaroslava
Kubelíka, který bohužel již není mezi námi, s
prosbou o radu a o spolupráci na vydávání
Novosedelského zpravodaje, a i když jsme s
vydáváním zpravodaje nemìli žádné
zkušenosti, podaøilo se nám vydat v lednu
2011 první vydání našeho Novosedelského
zpravodaje. Vìøím, že vìtšina obèanù si náš
zpravodaj oblíbila a tìší mì, když se dozvím,
že øada z Vás má doma uloženy všechny
výtisky a "netrpìlivì" èekají na další vydání.
Mohl bych vyjmenovat vše, co se nám
podaøilo èi nepodaøilo v uplynulém roce
2014. Ale myslím si, že bude lepší, když si
každý z Vás (Ti co mají zájem o dìní v naších
obcí) udìlá svùj názor a byl bych rád, kdybyste
nám svoje názory, pøipomínky èi komentáøe
sdìlili na obecní úøad a už formou
písemného pøíspìvku nebo osobnì. Žádný
Váš pøíspìvek neskonèí, jak se lidovì øíká "v
koši", tam pouze
skonèí anonymní
"duchaplný" pøíspìvky.
V mìsíci prosinci se v obci konala øada
rùzných kulturních akcí, a už pro dìti tak i
pro dospìlé, kde si jistì každý z Vás rád "užil"
tu pøedvánoèní slavnostní atmosféru, kde k
úplné spokojenosti chybìl jen ten sníh a to
hlavnì dìtem.
V roce 2015 se obec bude pokoušet o
získání finanèních dotací na nìkteré akce
plánované na tento rok, napøíklad na opravu
komunikací, na opravu kulturních památek,
na poøádání kulturních akcí, na zeleò apod.

Vážení ètenáøi zpravodaje, v dobì, kdy se vám dostává prosincové èíslo zpravodaje
do rukou je již sváteèní doba za námi, skonèil maraton návštìv, pojídání, sledování
televizních pohádek. Máme za sebou i oslavu silvestra, odpoèítávání posledních minut
starého roku a pøivítání Nového roku pøípitkem a dnes již nezbytným odpalováním
zábavní pyrotechniky, která této noci dodává krásnou a nezvyklou atmosféru.
Ale... Jistì souhlasíte, že se zábavnou pyrotechnikou by nemìly manipulovat dìti. Jak
jim však chcete zabránit, aby na Nový rok nesbíraly a nezkoumaly použité petardy? Máte
jistotu, že jsou všechny nepoškozené a vybuchlé? Zkontrolovali jste všichni, kteøí jste
odpalovali zábavnou pyrotechniku na veøejném prostranství, že je vše v poøádku?
Nechceme nikomu sahat do svìdomí, ale zvídaví kluci opravdu 1. ledna v Novém Sedle
takovouto "kontrolu" provádìli, protože vypálených petard se po obci povalovalo
pomìrnì dost. A staèilo by málo - uklidit .
Dìkujeme všem našim ètenáøùm za pøízeò a do roku 2015 pøejeme hodnì zdraví,
spokojenosti, osobních úspìchù a tìšíme se na další spolupráci.

Mikulášská nadílka a rozsvícení stromku
Obecní úøad Nové Sedlo poøádal 4. prosince 2014 od 17 hodin slavnostní rozsvícení
vánoèního stromu pøed ZŠ a MŠ Nové Sedlo s mikulášskou nadílkou. Rozsvícení stromu
pøedcházelo vystoupení dìtí ze základní a mateøské školy, v jejichž podání zaznìly známé
vánoèní koledy. Na závìr vystoupení byl vánoèní strom, za hlasitého odpoèítávání dìtí,
rozsvícen.
Na slavnostní rozsvícení vánoèního stromu navázala tradièní Mikulášská nadílka
spojená s krátkým divadelním pøedstavením Betlémská noc, které nastudovali odsouzení
z Vìznice Nové Sedlo. Po jeho skonèení probìhla Mikulášská nadílka pro dìti, které
sebraly odvahu a pøišly si od èerta, Mikuláše a
andìlù pøevzít balíèky s dáreèky. Dìti pøednesly
krátkou básnièku nebo zazpívaly
a byly
obdarovány za to, že celý rok nezlobily svoje
rodièe, poslouchaly je a byly hodné. Celá akce byla
velmi vydaøená a èert s Mikulášem oceòují odvahu
všech
malých
i vìtších
dìtí.

V

ážení spoluobèané, chtìl bych Vám
podìkovat za Vaší podporu a trpìlivost
v loòském roce i za Vaše hlasy, které
jste nám dali pøi komunálních volbách v roce
2014, a vìøím že i nadále nám i v tomto
letošním roce zachováte svojí pøízeò, kterou
se budeme snažit nezklamat. Tímto bych chtìl
podìkovat zastupitelùm a zamìstnancùm
obecního úøadu za jejich práci a i všem lidem,
kteøí nám pomáhali pøi pøípravách a
realizacích sportovních i kulturních akcí.
Na závìr mi dovolte popøát Vám vše
nejlepší, štìstí, zdraví a hodnì osobních i
pracovních úspìchù v roce 2015.

Usnesení
z 10. zasedání ZO Nové Sedlo ze dne 15.12.2014
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo:
- pronájem pozemkù st.p.è.: 54/1, 54/2, p.p.è.: 75/1, 75/2, 75/3, 969 v k.ú. Nové Sedlo
u Žatce panu Mgr. J. Líšanskému, Nové Sedlo
- Rozpoèet Obce Nové Sedlo na rok 2015 byl schválen jako nevyrovnaný - schodkový.
Pøíjmy - 8 837 000,- Kè, výdaje - 8 897 000,- Kè (viz pøíloha è. 10/8/14 na podatelnì
OÚ)
- Rozpoètové opatøení è. 7/2014 (viz pøíloha è. 10/9/14 na podatelnì OÚ)
Poznámka: s úplným znìním usnesení se mùžete seznámit na úøední desce
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Za moji vnuèku Emièku Jonicovou, za krásný zážitek, který
mìla a který si urèitì dlouho bude pamatovat z Mikulášské
besídky, bych moc chtìla podìkovat všem aktérùm této akce, za
její perfektní pøípravu a prùbìh. Emièka mi dodnes nevìøí, že
èert nebyl opravdový. Mikuláš i andìlé a také skvìle zahraný
pøíbìh o narození Ježíška, to byl urèitì pro všechny pøítomné
krásný zážitek.
Eliška Blochinová

Betlémská noc
Rozsvícení vánoèního stromeèku, mikulášská nadílka nebo
adventní koncert – to jsou již tradièní akce poøádané v naší obci
bìhem mìsíce prosince. K letošnímu adventu však také pøispìli
svým kulturním vystoupením odsouzení z Vìznice Nové Sedlo.
Celkem tøikrát jsme mohli shlédnout jejich krátké divadelní
pøedstavení „Betlémská noc“. Odsouzení ve svém osobním
volnu nazkoušeli pøíbìh o putování Marie a Josefa do Betléma,
narození Ježíška i pøíchod pastýøù a tøí králù k jeslièkám. Bìhem
patnáctiminutového pøedstavení zaznìly i známé koledy.
Poprvé se odsouzení pøedstavili 4. prosince pøed zaplnìným
sálem Horní hospody v Novém Sedle, kde svým pøedstavením
zahájili Mikulášskou nadílku. Dìti a rodièe se zaujetím sledovali
biblický pøíbìh a úèinkující odmìnili zaslouženým potleskem.
Betlémskou noc, tentokrát pro zmìnu pro seniory, sehráli
odsouzení 12. prosince v Domì s peèovatelskou službou v
Novém Sedle. I zde se pøíbìh líbil. A naposledy pøíbìh v jejich
podání ožil 18. prosince opìt pøed dìtským publikem na závìr
Vánoèní besídky dìtí Základní a mateøské školy Nové Sedlo.

Vánoce v Domì s peèovatelskou službou
V pátek 12.12.2014 se v DPS uskuteènilo "Pøedvánoèní
posezení se seniory" Ve 14.00 hodin posezení zahájily dìti svoji
krásnì nacvièenou besídkou. Nejen, že zazpívaly koledy, ale i
zahrály na hudební nástroje a zarecitovaly. Bylo to opravdu moc
pìkné a chceme podìkovat nejen dìtem, ale také uèitelkám za
vzorné nacvièení a ukázkové pøedvedení.
Dále následovala scénka o tom, jak se narodil Ježíšek, kterou
nacvièili zdejší vìzòové a kterou jsme mohli již shlédnout 4.
prosince na "Mikuláše".Všichni si tak mohli pøipomenout význam
Vánoèních svátkù a jejich tradice.
Ten samý den oslavovali manželé Weibergovi svých 50 spoleènì prožitých let - ZLATOU SVATBU. Jménem starosty obce jim
byla pøedána nádherná kytice smíšených kvìtin. Všichni jim blahopøáli, pøipili a pøáli ještì jednou tolik krásných let.
Potom se už zde rozbìhla volná zábava a je nutné øíci, že se všichni zúèastnìní dobøe pobavili a popøáli si pìkné vánoce a Šastný
Nový rok 2015 !

manželé Weibergovi
Hanka Kovandová
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Tvoøení adventních vìncù
K adventnímu èasu neodmyslitelnì patøí vánoèní výzdoba.
Zvláštì pak adventní vìnec se svíèkami pøipomínající sváteèní
období. Po loòském úspìšném tvoøení adventních vìncù, se ženy z
Èíòova a Nového Sedla sešly 16. prosince na sále Horní hospody v
Novém Sedle, aby si vyrobily svùj adventní vìnec. Jeden byl hezèí
než druhý. Setkání mìlo pøátelskou atmosféru a každá žena si
vytvoøila právì ten svùj „vysnìný vìneèek“. Všechny vyrobené
vìnce se vydaøily a urèitì navodí doma tu pravou vánoèní
atmosféru.

Prodejní výstavka keramiky
V rámci adventního
koncertu v kostele Svatého
Václava v Novém Sedle
probìhla již druhým rokem
prodejní výstavka keramiky.
Zájemci si na ní mohli nejen
prohlédnout, ale i zakoupit
keramické výrobky, a to
nejenom pro svoje potìšení,
ale v pøedvánoèním èase i
nìjaký dárek pod stromeèek,
jako pøekvapení pro své
blízké.

Adventní koncert
Dne 17. prosince 2014 od 14 hodin probìhl v kostele Svatého
Václava v Novém Sedle tradièní Adventní koncert. V danou
hodinu se kostel zcela zaplnil a slavnostní adventní atmosféru
doprovodil svým vystoupením Žatecký pøíležitostní sbor a dìti
ZŠ a MŠ Nové Sedlo. Koncert, a pøedevším jeho závìr, kdy
pøednesl koledy Žatecký pøíležitostní sbor spoleènì s našimi
dìtmi, se setkal s vdìèným diváckým ohlasem. Vìøíme, že
potìšení z krásných slavnostních chvil sdíleli i hostující
úèinkující a jejich vystoupení jim pøineslo stejnou radost jako
posluchaèùm.
Velké podìkování a uznání patøí Obecnímu úøadu, který tuto
akci již pravidelnì organizuje, Žateckému pøíležitostnímu sboru
za krásný zážitek a také paní øeditelce, uèitelskému sboru a
pøedevším dìtem Základní a mateøské školy v Novém Sedle za
vynikající prezentaci školy. Vždy dìti pro nás vystoupily kromì
tohoto koncertu také pøed školou pøi rozsvícení vánoèního
stromu, na sále Horní hospody, kde se konala jejich Vánoèní
besídka, v Domì s peèovatelskou službou a také vyrábìly s rodièi
vánoèní vìnce pro vánoèní trhy, které spoleènì s uèitelkami
pøipravily.
Pøinášíme nìkolik fotografií, které bohužel nedokáží zachytit
krásné hlasy a písnì, ale snad vám, kteøí jste v kostele nebyli,
alespoò trochu pøiblíží krásnou sváteèní atmosféru.
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ZŠ a MŠ Nové Sedlo
Vánoèní besídka
18. prosince jsme se naposledy pøed vánoèními svátky sešli na
sále Horní hospody, kde se konala již tradièní vánoèní besídka pro
rodièe, prarodièe a kamarády. Dìti ze školy i školky si pøipravily
velmi zdaøilé vystoupení, ve kterém se støídaly koledy, vánoèní
básnièky, tanec i divadelní vystoupení.
Akce se tìšila velkému zájmu a sál se zaplnil do posledního
místa. Vánoèní besídka se všem moc líbila, dìti se moc snažily a
byly jako vždy úžasné. Nacvièování bylo urèitì nároèné a celý
pedagogický sbor si zaslouží velký dík za trpìlivost.

Vánoèní vystoupení ve stacionáøi v
Liboèanech
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ZŠ a MŠ Nové Sedlo pokraèování ze strany 4...
Mezinárodní spolupráce
Žáci a žákynì ze ZŠ v Novém Sedle spolu s dìtmi z MŠ se v
øíjnu loòského roku zaregistrovaly do mezinárodní spolupráce
škol v rámci etwinningového projektu. Podaøilo se jim
zkontaktovat se se stejnì starými pøáteli z øecké Kréty a italského
mìsta Formia.
V rámci první spolupráce na téma Christmas celebrations
(Vánoèní oslavy) si vzájemnì vymìnily mnoho fotografií,
krátkých videí a drobných dáreèkù. Dozvìdìly se také o oslavách
a rùzných vánoèních tradicích v tìchto zemích. Dìti si
zapojením do projektu uvìdomily, že výuka anglického jazyka
jim umožní kontakt s pøáteli v cizích zemích.
Spolupráce bude pokraèovat i v tomto roce, k novému
projektu se možná pøidají i nìkteré další školy z celé Evropy.

Žáci ze 3. – 5.tøídy u etwinningové nástìnky

M.Dvoøáková – vyuèující AJ

Staré a nové pohledy na naše obce
V prosincovém vydání Novosedelského zpravodaje vám pøinášíme dobový snímek na høištì Tìlovýchovné jednoty v Novém
Sedle a pro srovnání pohled na høištì bìhem fotbalového zápasu v dubnu roku 2012.

Spolek pro rozvoj Sedèic
?
Prosinec na Sedèicích
Zaèátkem mìsíce, tedy pøesnì 5. prosince, dorazil na Sedèice
prùvod nepozemských bytostí, aby pøedal dìtem dárky. Do
krásnì vyzdobené hospody vstoupil za zvuku zvonku laskavý
Mikuláš, dva nazlobení èerti, jedna zaèínající èertice a také
éterický andìl. Pro dárky si pøišlo více jak dvacet dìtí, které na
oplátku zazpívaly písnièku, øekly básnièku nebo zatanèily. Na
nìkteré dìti se ale èerti natolik zamìøili, až musel zasáhnout
Mikuláš a pøedstavitelùm pekelných mocností ukázat, kde je

jejich místo. Dìti vesmìs pøislíbily, že budou hodné a poslušné a
rodièe získali pomocnou èertovskou autoritu pro pøipomínání
tìchto slibù v prùbìhu následujícího roku. Po skonèení nadílky
byla diskotéka, na které si dìti i dospìlí zatanèili a užívali si
pohoštìní, které jsme spoleènì pøipravili.
Dne 20.12.2014 uplynul pøesnì rok ode dne, kdy jsme se
zaèali na Sedèicích znovu setkávat. Pøedvánoèní veèírek se tedy
konal v tento den v Kulturáèku Jednota.
Po zhruba hodinovém promítání fotografií a vtipném komen-
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tování všeho, co jsme spoleènì zažili, jsme si zazpívali vánoèní
písnì a koledy. V období slunovratu jsou lidská srdce tak nìjak k
sobì blíž a spoleèné zpívání je ještì více pøibližuje.
Pøítomnost dìtí a jejich bezprostøednost nám byla vítaným
pomocníkem pøi nalezení krásné pøedvánoèní atmosféry a písnì
jako “Tichá noc” nebo “Štìdrý veèer nastal” nebo “Rolnièky”

znìly krásnì a dojímavì. A potom jsme si rozdali dárky. Každý
nìco pøinesl a každý nìco dostal. “A tak to má bejt”:-).
Prosinec už je v dobì vydání tohoto èlánku za námi, stejnì
jako minulý rok. A tak pøejeme všem lidem dobré vùle hodnì
životních sil, zdraví a štìstí v roce 2015.

?
Rok fungování Spolku pro rozvoj Sedèic
V sobotu 20.12. 2014 jsme se v Jednotì setkali, abychom se
ohlédli za rokem, který jsme strávili spoleènou prací pro ves
Sedèice, kde bydlíme a žijeme. Také jsme se setkali proto,
abychom si užili pøedvánoèní atmosféru v období zimního
slunovratu. Celé setkání bylo naplnìno atmosférou radosti a
tolerance. Máme každý svoje chyby a také máme pøednosti.
Nìkdo se stará víc o sebe a svoje blízké, nìkdo mezi své blízké
poèítá i sousedy. Nìkdo by se rozdal jiným a málo myslí na sebe.
Nìkdo je nejradìji sám a jiný potøebuje bujaré veselí a spoleènost.
Prostì øeèeno, je každý èlovìk jedineènou osobností a vzájemná
úcta a ochota k vzájemnému pochopení se vytváøí dobré vztahy. A
obèas je to tedy opravdu nároèné. A zase na druhou stranu.......stojí
to za to.
Zaèali jsme pøesnì pøed rokem sousedským znovusetkáváním.
Lidé, kteøí pamatují doby rozkvìtu Sedèic pøišli s tím, že bychom
mohli po létech znovu zkusit vytvoøit prostøedí pro setkávání. A
pøišlo pøekvapení. Pøekvapení jak hodnì lidí spojených se
Sedèicemi mìlo zájem pøispìt znovu k jejich rozkvìtu.
A tak první èást výroèního veèera byla založena na koláži
fotografií z našich akcí. To promítání budilo až dojetí, v tom
smyslu, kolik energie, èasu, penìz a zájmu byli lidé ochotni
vìnovat v uplynulém roce naší vsi. Dìtské tvoøivé dílny a zábavná
odpoledne. Oprava a úpravy vnitøku a okolí Jednoty. Kvìtinové
výzdoby. Spoleèné muzicirování. Zvonièka a poèítaèová uèebna.
Malé fitness centrum. Spousty dobrot. Neèekané dary. Vøelost a
ochota. Sdílení zkušeností. Prùbìžnì aktualizované facebookové
a webové stránky. Vlastní logo. Laskavý humor. Tvorba
spoleèného ohništì a okolních lavièek. Peèený beránek na
Velikonoce. Pálení èarodìjnic a bubnovací prùvod vynášející
morénu ze vsi. Zabijaèka. Velikonoèní koledování. Valentýn.
Oslava MDŽ. Halloween. Dìtský den. Petanque høištì a turnaje a

zápasy v bowlingu a šipkách. Máááájka. Cesta za pokladem pro
dìti. Spoleèný výlet do ZOO. Spontánní úklid celé vesnice.
Bramborákový a jableèný festival, spoleèné vaøení a další a
další.............to pøeci stojí za to, nebo ne ?
Také se nám spousta zámìrù nepodaøila. Nìkteøí èlenové
Spolku se pøestali úèastnit našich akcí. Je pøirozené, že lidé
zamìøují pozornost sami na sebe a svoji rodinu. Není ale dobré
naplnit svá srdce nenávistí, strachem, pomluvami nebo jakýmkoli
dalším negativním pocitem. Spolek pro rozvoj Sedèic je stále
otevøený pro všechny lidi, kteøí mají zájem na tom, aby naše ves
vzkvétala a jsou ochotni tomu pøispìt. Jste vøele vítáni.
Zároveò prosím od Spolku neèekejte “buøty zdarma”. Vyjma
pøíspìvku na dìtskou tvùrèí dílnu nebyl v minulém roce Spolek
financován ze státního nebo obecního rozpoètu a máme tedy jen to
co si sami vytvoøíme nebo na co si sami pøispìjeme. Pokud chcete
jenom nìco “urvat” ze spoleèného a nijak ostatním nepøispìt,
zùstaòte radìji doma.
Mùžeme si do dalších rokù jen pøát, aby naše aktivity byly
zastupitelstvem obcí Nového Sedla více a více podporovány.
Rádi bychom, aby se nám v naší vsi Sedèice dobøe žilo. Vy, co
ètete tento èlánek, chápejte prosím naše øádky jako snahu o
inspiraci. A už jste ze Sedèic nebo jiných vsí èi mìst. Máme za to,
že lidská spokojenost závisí na nìkolika málo vìcech. Jednou z
nich jsou dobré vztahy, dále potom vnímaná krása, která nás
obklopuje. Dále to èeho jsme dosáhli ve prospìch nás samotných
a zároveò ve prospìch druhých lidí a také tvoøivost a radost ze
života. Dìláme co umíme a mùžeme.
A tak Vám, kteøí jste doèetli až sem, pøejeme spokojený život v
roce 2015. Takový spokojený život, který nekonèí za vaším
plotem, ale šíøí se dál a pokraèuje a podporuje ve spokojenosti i
další lidi. To tolik potøebné slovo je velkorysost. A ji máme
všichni dostatek pro sebe, své blízké a ostatní lidi.
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Za spolek pro rozvoj Sedèic
Alena Stejskalová
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NOVOSEDELSKÝ ZPRAVODAJ

MÌSTSKÉ DIVADLO ŽATEC - program na LEDEN 2015
11.1.
14.1.
15.1.
16.1.
17.1.
19.1.
26.1.
28.1.
29.1.
31.1.

15:00
10:00 a 14:00
19:00
8:30 a 10:00
18.45
19:00
19:00
19:00
19:00
18.45

O SNÌHURCE
POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOÈIÈCE
KRÁLOVA ØEÈ
CESTOVÁNÍ PO SVÌTÌ
Franz LEHÁR: VESELÁ VDOVA
POLSKÁ KREV
LHÁØI
ORGASMUS BEZ PØEDSUDKÙ
VOJTA“KIÏÁK“ TOMÁŠKO
Jacques OFFENBACH: HOFFMANNOVY
POVÍDKY

DIGITÁLNÍ KINO ŽATEC - program na LEDEN 2015
10.1.

15:00

/

18.1. 15:00

SNÌHOVÁ KRÁLOVNA 3D

9.1.

17:30

/

10.1. 17:30

SEDMÝ SYN 3D

14.1.

17:30

/

22.1. 17:30

SEDMÝ SYN 3D

23.1.

17:30

/

9.1.

20:00

/

14.1. 20:00

BURÁCENÍ

10.1.

20:00

/

11.1. 20:00

FOTOGRAF

18.1.

17:30

FOTOGRAF

13.1.

20:00

CHLAPECTVÍ – film s pøívlastkem
/

SEDMÝ SYN 3D

13.1.

17:30

20.1.

17:30

PADDINGTON

16.1.

20:00

96 HODIN: ZÙÈTOVÁNÍ

18.1.

20:00

20.1.

20:00

/

16.1. 17:30

21.1. 17:30

PADDINGTON

HODINOVÝ MANŽEL
ŠASTNÁ

21.1.

20:00

22.1.

20:00

/

23.1. 20:00

BABOVØESKY 3

MILUJ SVÉHO SOUSEDA

24.1.

20:00

/

25.1. 17:30

BABOVØESKY 3

30.1.

20:00

/

1.2.

BABOVØESKY 3

24.1.

15:00

/

25.1. 15:00

/

27.1. 17:30

17:30

VÈELKA MÁJA 3D

24.1.

17:30

25.1.

20:00

BIDRMAN

27.1.

20:00

S LÁSKOU, ROSIE

30.1.

17:30

1.2.

20:00

/

1.2. 15:00

HACKER

VELKÁ ŠESTKA 3D
MORTDECAI: GRANDIÓZNÍ PØÍPAD
více na: http://divadlozatec.cz/

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

PRANOSTIKA na mìsíc
LEDEN:
Když není konec ledna studený,
únor to dvakrát nahradí.

?,grafick?
mutov.
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