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V

ážení spoluobèané, i v letošním
roce 2015 bude Obecní úøad
vydávat Novosedelský zpravodaj, kde Vás chceme i nadále
informovat o dìní a událostech v
našich obcích.
V tomto roce bychom chtìli provést
øadu akcí napø. opravy komunikací,
úpravy a výsadby zelenì, opravy
obecních bytù atd., které by pozvedli
vzhled a úroveò našich obcí. Budeme
žádat o finanèní pøíspìvky z rùzných
dotaèních titulù. Rovnìž budeme
zamìstnávat pøes Úøad práce ÈR
pracovníky VPP, ale i odsouzené z
místní vìznice. I letos pro Vás
pøipravujeme øadu kulturních, spoleèenských a sportovních akcí, jak pro
dospìlé, tak i pro dìti, o kterých Vás
vždy budeme vèas informovat.
Na závìr Vám pøeji hezké zimní dny
a dìtem pohodové jarní prázdniny.
Petr Sýkora, starosta

SVOZOVÁ SOBOTA
v roce 2015 probìhne dne

28.3.2015
Pozn.: o podrobnostech Vás budeme
vèas informovat.

Jubilea
od 1.2. do 28.2.2015
V mìsíci únoru oslaví
svá životní jubilea tito
obèané:

Vážení ètenáøi zpravodaje, dvanáct mìsícù uteklo jako voda a opìt se setkáváme,
tentokrát u prvního èísla nového roèníku Novosedelského zpravodaje. Informaèní
zpravodaj slouèených obcí Nové Sedlo, Sedèice, Žabokliky, Bøežany, Èíòov a Chudeøín
zaèal vycházet v lednu 2011. Jeho cílem je podávat obèanùm obce informace z Obecního
úøadu Nové Sedlo, života spolkù a organizací v obci, o práci místní samosprávy. Tímto
èíslem zahajujeme již 5. roèník zpravodaje, který vychází jako mìsíèník a každé èíslo je
zdarma dodáváno do všech domácností našich obcí. Máme za sebou celou øadu èísel a
zpravodaj, který zachycuje urèité dìní v našich obcích bude možná jednou urèitým
pramenem k poznání historie našich obcí. Své stálé místo zde mají rubriky Základní a
mateøské školy v Novém Sedle, Tìlovýchovné jednoty Nové Sedlo, Spolku pro rozvoj
Sedèic, informace Obecního úøadu a èlánky o historii našich obcí. V elektronické verzi
jsou všechna èísla k dispozici na webových stránkách obce: http://www.nove-sedlo.cz/. V
pøípadì, zájmu je možné do zpravodaje umístit i reklamu.
Vám, kteøí do zpravodaje svými èlánky pøispíváte, dìkujeme, bez vás by nebyl tím,
èím je. Zároveò bychom rádi požádali všechny naše spoluobèany - chcete-li se stát
souèástí našeho zpravodaje, posílejte nám své námìty a èlánky, které byste rádi uveøejnili
v tisku. Vítáme každou pomoc a nabídku spolupráce.
?
Kolumbárium na høbitovì v Novém Sedle

Snad každý návštìvník høbitova v Novém Sedle zaznamenal, že tento nedávno
prošel nìkolika úpravami. Bylo upraveno prostranství v okolí høbitova
(park mezi kostelem a farou), opravena
vstupní brána na høbitov nebo fasáda na
pøední èásti kostela.
Na høbitovì bylo také novì zøízeno
kolumbárium, ve kterém je 12 schránek
pro uložení uren. Zámìrem obce bylo
vybudovat dùstojné místo posledního
odpoèinku a zároveò pietní prostor,
vhodný pro vzpomínku a uctìní
památky zesnulých.
Vzhledem k tomu, že stávající
kolumbárium svojí kapacitou již
nedostaèuje požadavkùm, zvažuje
obecní úøad jeho rozšíøení o 6 schránek a tím vyøešení problematiky uložení uren etickým
a zároveò ekonomicky dostupným zpùsobem.
Dne 5. února 2015 vzpomeneme 1. výroèí , kdy nás navždy
opustil pan Jaroslav Kubelík. Kdo jste ho mìli rádi, vìnujte mu
krátkou vzpomínku. Manželka a synové s rodinami.

Vladimír Koøenský - Nové Sedlo
Blahopøejeme a pøejeme
hodnì zdraví, spokojenosti
a pohody.
Opustili nás:
od 1.1. - 31.1.2015
Pavlína Švihlíková - Nové Sedlo
Miloslav Urban - Bøežany
Upøímnou soustrast pozùstalým za
Obec Nové Sedlo

Usnesení
z 1. zasedání ZO ze dne 28.1.2015
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo:
- Hlavní inventarizaèní zprávu k 31.12.2014, Inventurní soupis vyøazeného majetku ke
dni 31.12.2014, Inventurní soupis zaøazeného majetku ke dni 31.12.2014
- dodatek è. 2 s obcí Liboèany ke Smlouvì o spolupráci pøi zabezpeèování požární
ochrany
- bezúplatný pøevod pozemku p.è. 480/2 - 7193 m2 v k.ú. Nové Sedlo u Žatce od
Státního pozemkového úøadu ÈR do majetku Obce Nové Sedlo
- zámìr pronájmu èásti pozemku p.è. 116 v k.ú. Nové Sedlo u Žatce
Poznámka: s úplným znìním usnesení se mùžete seznámit na úøední desce
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Poøádek v obci

Obec se stará o veøejnou zeleò, ale bohužel se mezi námi
najdou obyvatelé, kteøí se zase starají o její poškozování. Již v
pøedchozích èíslech jsme upozoròovali na problém s øidièi, kteøí
jezdí po trávnících nebo parkují na travnatých místech pøed
svými domy. Situace se však nezmìnila. Parkování na veøejné
zeleni není nic mimoøádného, výsledkem, který zùstane po autì,
jsou vyjeté koleje v trávì, které se plní vodou a bahnem.
Nejenom že to hroznì vypadá a také se ten zbytek trávníku nedá
sekat. Má-li trávník plnit své poslání, musí být pìkný a ne
znièený motoristy.
Èekání na autobus by byla mìla cestujícím zpøíjemnit èistá a

uklizená zastávka. Teoreticky by mìl staèit odpadkový koš a bylo
by hotovo. Bohužel tomu tak není. Pøestože na tento nešvar
opakovanì upozoròujeme, v okolí èekárny v Novém Sedle je
plno nedopalkù. Odpadkový koš je sice nedaleko, ale málokomu
se chce udìlat pár krokù, a tak „vajgl“ klidnì zahodí na zem, pro
nìkteré kuøáky je to pohodlnìjší.
K pøíznivému obrazu obce pøispívá v pomìrnì velké míøe
èistota a poøádek na veøejných prostranstvích obce. Hlavní péèi o
veøejné prostranství vykonává obec s využitím pracovníkù na
VPP. Ale pokud chceme mít naše obce krásné, musíme se o to
zasloužit všichni, zamìstnanci obce na to sami nestaèí.

ZŠ a MŠ Nové Sedlo

Kultura

?
S BUBLINOU VE VODÌ
Dìti z MŠ dobrovolnì a žáci ze ZŠ v Novém Sedle povinnì
opìt absolvují základní plavecký výcvik v plavecké škole
Bublina v Postoloprtech.
Po loòském absolvování tohoto kurzu se všichni na ten letošní
již velice tìšili. Hned úvodní hodiny ve vodì ukázaly, že všichni
udìlali velký pokrok a jsou tak pøipraveni na další zlepšování
svého plaveckého umìní. Snad jenom zvýšená absence v tìchto
dnech, zpùsobená virózami, kazí celkový výborný dojem a
spokojenost všech s touto akcí, která bude probíhat až do
prvních dnù v dubnu. Kurz bude zakonèen závìreènými závody
a ocenìním jednotlivých plavcù mokrými vysvìdèeními.

M. Dvoøáková - vyuèující TV

Staré a nové pohledy na naše obce
Pøinášíme vám nìkolik pohledù na budovu fary v Žaboklikách. První dobový obrázek je z roku 1908 a jeho dominantou je kostel
sv. Bartolomìje a právì fara. Bohužel i tato památka postupem doby zchátrala, jak se mùžete pøesvìdèit na fotografii z roku 1982 a
2012. Dnes je fara i pozemek pod ní v soukromém vlastnictví a majitelé faru i pøilehlé budovy opravují. Tak bude zachránìna další
památka.

datum poøízení fotografie: 1908 - zdroj: Petr Prášil, Jan Øánek, Jaroslav
Rychtaøík - Žatecko na starých pohlednicích

foto z roku 1982 - zdroj: http://www.znicenekostely.cz/
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foto z dubna 2014 - zdroj: http://www.znicenekostely.cz

foto z dubna 2012 - foto Jaroslav Kubelík

Spolek pro rozvoj Sedèic
Pøedstavenstvo SPOLKU PRO ROZVOJ SEDÈIC
svolává na 21.2.2015
VÝROÈNÍ ÈLENSKOU SCHÙZI
DATUM KONÁNÍ : 21.2.2015
ÈAS
: 18 hodin
MÍSTO KONÁNÍ : Kulturáèek Jednota
PROGRAM :
- zahájení, urèení ovìøovatele a pøedsedy zasedání,sdìlení
poètu pøítomných
- zpráva o dosavadní èinnosti, informace o èlenské základnì
- schválení hospodaøení spolku za rok 2014
- potvrzení èlenù pøedstavenstva spolku
- výše èlenského pøíspìvku na rok 2015 a splatnost
- pøijetí nových èlenù spolku
- návrh plánu aktivit na rok 2015
- diskuse
- závìr
V prùbìhu èlenské schùze bude podáváno obèerstvení
V Sedèicích dne 19.1.2015
Jménem pøedstavenstva Spolku pro rozvoj Sedèic
JUDr. Alena Stejskalová - pøedseda

Historie
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dalších bude velmi rychle následovat své nešastné pøedchùdce,
pokud nezvítìzí vlastní rozum a rychle nepøijde záchrana. A pak
je zde ještì dalších 28 kostelù nevhodnì užívaných, a tedy opìt
patrnì odsouzených k zániku.
Bezprostøední dùvody znièení kostelù byly rùzné, i když mìly
mnohé spoleèný rys. Tím byl pøedevším odsun nìmeckého
obyvatelstva a následné protináboženské tažení totalitní moci.
Mapa znièených kostelù se témìø pøesnì kryje s mapou osídlení
Èech nìmecky mluvícím obyvatelstvem. Na tomto území pak
došlo k dvojímu vývoji, jednak bylo obyvatelstvo vymìnìno a
dosídleno z vnitrozemí èi z východnìji položených zemí –
Halièe, Slovenska, Maïarska nebo Rumunska, anebo bylo
zabráno pro pøíhranièní vojenské pásmo nebo vojenský
výcvikový prostor, napø. Hradištì, neoficiálnì zvané DOUPOV a
Slavkovský les.
V dosídlených èástech došlo k pøerušení sociální a kulturní
kontinuity, noví obyvatelé se velmi tìžce sžívali s novým
prostøedím, do kterého byli mnozí násilnì odstìhováni a na
kostely nahlíželi jako na „zbytek“ po Nìmcích. Tito obyvatelé, až
na nìkteré výjimky, byli také náchylnìjší k podlehnutí tlaku
totalitního vedení státu, které vyžadovalo zøeknutí se
náboženského a tradièního kulturního života a tím i distancování
od církevních staveb, které pak bez zájmu chátraly.
Ve vojenských prostorech sloužily církevní památky jako
nepøátelské terèe vojenských cvièení. Pøed záborem mìla církev
a památková instituce jen velmi omezeno možnost odvézt
nìkterá umìlecká díla z kostelù, ale drtivá vìtšina obrovského
umìleckého bohatství nejcennìjších skvostù byla s chutí a øíznì
znièena, v lepším pøípadì „pouze“ rozkradena.
Nadìje pro znièené stavby pøišla po kolapsu totalitního režimu
?
SVATOBOR –

KOSTEL
NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE
Obec Svatobor položená na
západní stranì Doupovských
vrchù, je prvnì písemnì
zmínìna v darovací listinì pro
klášter v Oseku v roce 1239.
Pøed 2. svìtovou válkou zde
žilo okolo 250 nìmeckých
obyvatel, kteøí se však po válce
museli všichni vystìhovat. Pøes
doèasné osídlení po roce 1946
byla obec zaèlenìna do
vojenského prostoru Hradištì a
noví obyvatelé v roce 1954
vyhnáni.
Kostel Nanebevzetí Panny
Marie leží na terase nad
údolím. Pùvodní stavba, založená klášterem v Oseku, v
jehož majetku zùstává až do
roku 1465, byla vysvìcena v
roce 1352. Nový kostel byl
vybudován na jejím místì v
roce 1735 podle projektu
architekta F. M. Kaòky. Jedná
se o jeho nejvìtší realizovaný
církevní projekt. Stal se i
regionálním poutním místem.
Kostel je sálová, jednolodní
stavba s oble zakonèeným
presbytáøem a zaklenutým

v roce 1989. Tehdy se uvolnily velké prostory pohranièních
pásem, ve kterých ještì z posledních sil stojí mnohé církevní
památky. Bohužel ale i nadále zanikají a jejich stav se jen stìží
daøí udržovat jako stabilizovaný. Krize je pøíliš hluboká a církev i
obce mají hluboko do kapsy. Stát není dodnes schopen dosáhnout
svého zákona z r. 1950, kterým násilnì a sebevìdomì pøevzal
„péèi“ o církevní památky. Zároveò je nutno poukázat na
skuteènost, že i další kostely došly na práh, za nímž je nicota
ukazující prázdnou duši mnohých z nás. Bez pomoci nás všech se
tento trend sám o sebe nezastaví.
Na druhou stranu je však spravedlivé øíci, že od roku 1989 bylo
mnoho kostelù zachránìno. Pomáhají pøi tom obce, Ministerstvo
kultury a krajské úøady svými fondy a významnou mìrou i
odsunutí rodáci. Velký prostor je pro obèanská sdružení a
iniciativy. VŽDY JDE O VLOŽENÍ PRÁCE A LÁSKY DO
NÌÈEHO, CO TVOØILO ŽIVOT PØEDKÙ A CO NIKDO Z
OBCE NEODNESE. CO SE STÁVÁ TRVALOU HODNOTOU
KRAJINY ZVANÉ DOMOV.
Znièených kostelù je daleko více. Pro vás jsem vybral pouze z
lokalit, o kterých pøedpokládám, že by vám z mého pohledu
mohly být blízké a známé. Z neznámých jsem vybral pouze ty, se
kterými bylo naloženo zvláš brutálním zpùsobem. Horšovský
Týn, Svatý Køíž, Bražec, Kostelní Hùrka, Hnìvice, Vítkov a
Svatobor.
VYUŽIJME TEDY TÉTO VÝSTAVY V KREFLEXI JINAK
S CHUTÍ ZAPOMÍNANÝCH DÌJÙ.
Nevztahuje se na sudetské Nìmce, o jejichž odsunu rozhodly tøi vítìzné mocnosti, tedy
Sovìtský Svaz, Anglie a USA.)*

interiérem. Vnitøní vybavení v
barokním slohu bylo vysoké
výtvarné úrovnì. Zejména
varhanní skøíò mìla neobvyklou originální architekturu. Nìco z bohatého
inventáøe bylo pøevezeno do
Chlumu sv. Máøí, ostatní bylo
rozkradeno nebo znièeno.
Kostel bez základní údržby
chátral a v roce 1966 po
úmyslném zapálení vyhoøel.
Dnes jsou z nìho monumentální ruiny.
Zde došlo k nejvìtšímu
barbarství na národnì architektonickém dìdictví.
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Miroslav RYSKA

NOVOSEDELSKÝ ZPRAVODAJ
MÌSTSKÉ DIVADLO ŽATEC - kompletní program na ÚNOR 2015

8.2.
11.2.
11.2.

15:00
10:00 a 14:00
19:00

13.2.
14.2.

8:15 a 10:00 a 12:00
18:15

16.2.
17.2.
18.2.
18.2.
19.2.
21.2.

18:00
9:00 a 11:00
8:30 a 10:00
19:00
10:00
18:00

25.2.

19:00

BROUK PYTLÍK
PRINCEZNA NA HRÁŠKU
VILLY RUSSEL : SHIRLEY VALENTINE
VYPRODÁNO
KOUZELNÁ PLANETA
P. I. Èajkovskij / B. Bartók :
JOLANTA/MODROVOUSÙV HRAD
VESELÁ TROJKA
Karel ÈAPEK : R.U.R.
POVÍDEJME SI DÌTI
Karel ŠÍP a Josef NÁHLOVSKÝ
EVŽEN ONÌGIN
Koncert SLAVNÉ FILMOVÉ MELODIE A SVÌTOVÉ
POP HUDEBNÍ SKUPINY aneb SMYÈCOVÉ
KVARTETO MIB QUARTET a RADEK HOLODÒÁK bicí
CAVEMAN

DIGITÁLNÍ KINO ŽATEC - kompletní program na ÚNOR 2015

1.2. 15:00 / 3.2. 17:30 / 4.2. 17:30
7.2. 15:00 / 10.2. 17:30 / 12.2. 17:30
15.2. 15:00 ( 2D ) / 17.2. 17:30 / 23 .2. 17:30
1.2. 20:00 / 3.2. 20:00
1.2. 17:30 / 15.2. 17:30
4.2. 20:00
5.2. 17:30 / 6.2. 17:30 ( 2D )
7.2. 17:30 / 26.2. 15:00
5.2. 20:00 / 6.2. 20:00
7.2. 20:00 / 13.2. 17:30
19.2. 17:30 / 22.2. 17:30
8.2. 20:00 / 24.2. 20:00
10.2. 20:00
12.2. 20:00 / 13.2. 20:00
15.2. 20:00 / 17.2. 20:00
20.2. 20:00
19.2. 20:00
22.2. 20:00
20.2. 17:30 / 22.2. 15:00
23.2. 15:00 ( 2D) /
24.2. 15:00
27.2. 17:30 ( 2D) /
28.2. 15:00 ( 2D)
23.2. 20:00
24.2. 17:30 / 26.2. 17:30
26.2. 20:00
27.2. 15:00 ( 2D) / 1.3. 15:00 ( 2D)
27.2. 20:00 / 28.2. 20:00 / 1.3. 17:30
28.2. 17:30 / 1.3. 20:00

VELKÁ ŠESTKA 3D
VELKÁ ŠESTKA 3D
VELKÁ ŠESTKA 3D
MORTDECAI: GRANDIÓZNÍ PØÍPAD
BABOVØESKY 3
KÓD ENIGMY
SPONGEBOB VE FILMU: HOUBA NA
SUCHU 3D
SPONGEBOB VE FILMU: HOUBA NA
SUCHU 3D
JUPITER VYCHÁZÍ 3D
JUPITER VYCHÁZÍ 3D
JUPITER VYCHÁZÍ 3D
NEZLOMNÝ
LEVIATAN – Film s pøívlastkem
PADESÁT ODSTÍNÙ ŠEDI
PADESÁT ODSTÍNÙ ŠEDI
PADESÁT ODSTÍNÙ ŠEDI
MEZI NÁHROBNÍMI KAMENY
EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ 3D
ZVONILKA A TVOR NETVOR 3D
ZVONILKA A TVOR NETVOR 3D
ZVONILKA A TVOR NETVOR 3D
ŽENA V ÈERNÉM: ANDÌL SMRTI
SEDMÝ SYN 3D
KINGSMAN: TAJNÁ SLUŽBA
TUÈÒÁCI Z MADAGASKARU 2D
KOBRY A UŽOVKY
FOCUS
více informací na: http://divadlozatec.cz/
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OPRAVY A REKONSTRUKCE
STØECH

NABÍDKA PRÁCE

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

Nabízím obèasnou brigádu okolo domku v Novém Sedle
85,- Kè/hod.
p. Jirásek - tel.: 705 233 646

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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