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V

ážení spoluobèané, opìt se k
Vašim rukám dostává nové
èíslo Novosedelského zpravodaje, ve kterém Vás chceme
informovat o událostech v našich
obcích a okolí.
Øada z Vás již navštívila obecní
úøad v nových prostorách bývalé
fary a podle ohlasù obèanù se
zrekonstruovaný objekt líbí.
V souèasné dobì probíhají dokonèovací práce na vydláždìní
nádvoøí. Pøestìhováním OÚ obec
získá dvì bytové jednotky, které již
byly dle rozhodnutí zastupitelstva
pøidìleny našim
obèanùm. V
mìsíci kvìtnu bude provedeno
úplné vyklizení bývalého úøadu a
následnì se zapoène s jejich
rekonstrukcí.
Obci se zatím podaøilo zajistit dvì
dotace, jednu ve výši 640 000,- Kè
na zahájení rekonstrukce støechy
kostela sv. Bartolomìje v Žaboklikách a 30 000,- Kè na již
tradièní hudební koncert, který se
bude poøádat v den státního svátku
28.9.2015.
Bylo rozhodnuto, že dìtský den se
bude poøádat dne 27.6.2015 opìt na
fotbalovém høišti, na který je již
zajištìna øada atrakcí a pøekvapení
pro naše malé spoluobèánky, kteøí
vìøím, že budou opìt spokojeni.
Pøeji Vám hezké dny a vìøím, že
už nás èekají jen a jen sluneèné.
Petr Sýkora, starosta
Jubilea
od 1.5. do 31.5.2015
V mìsíci kvìtnu oslaví
svá životní jubilea tito obèané:

Josef Kuchta - Nové Sedlo
Bohuslav Dostál - Nové Sedlo
Cecilia Gazdíková - Nové Sedlo
Alžbìta Poustková - Nové Sedlo
Blahopøejeme a pøejeme hodnì
zdraví, spokojenosti
a pohody.

Vážení ètenáøi zpravodaje,
konec mìsíce dubna a zaèátek kvìtna je každoroènì spjat se vzpomínkami na konec 2. svìtové
války. Letos v kvìtnu si celý svìt pøipomene 70. výroèí konce druhé svìtové války, která si podle
odhadù vyžádala více než 60 milionù obìtí na životech. Ani my jsme se tomuto výroèí nechtìli
vyhnout, proto jsem prošla všechny dostupné kroniky, zápisy, doklady týkající se událostí v našich
obcích v dobì 2. svìtové války. V èervnovém zpravodaji loòského roku se nám podaøilo u pøíležitosti
100. výroèí od zaèátku První svìtové války zmapovat, jak se její prùbìh bezprostøednì dotýkal
našich obyvatel. Bohužel tentokrát se to nepovedlo. Nové Sedlo a ostatní obce jakoby v naší historii
existovaly pøed druhou svìtovou válku a potom až po ní.
Dohledat se podaøilo pouze malou zmínku z roku 1945 v Kronice školy v Sedèicích školní rok
1945 až 1975:
Prvním správcem školy byl jmenován V. Paleèek, který byl v r. 1927 vystøídán J. Skalickým,
pùsobícím zde až do osudného podzimu r. 1938, kdy musil prchnouti pøed okupanty. Po obsazení
Žatecka Nìmci v roce 1938 bylo zaøízení školy pøevezeno do nìmecké školy v Žaboklikách a v
budovì školní èp. 27 byla po dobu války nìmecká èetnická stanice. Po kvìtnové revoluci v r. 1945
byla ve školní budovì umístìna stanice SNB a „Odlehèovací tábor Nìmcù“.
V. Kubelíková
K zamyšlení…
jim pomoct a vysvìtlit, proè jsou kontejnery
Jak všichni jistì víte, jsou po obcích barevné :-).
rozmístìny kontejnery na tøídìný odpad.
Jeden je MODRÝ na PAPÍR, druhý
ZELENÝ na SKLO a tøetí ŽLUTÝ na PET
LAHVE.
Zámìrnì jsem
napsal, jaké jsou
barvy a na jaký
odpad, jelikož jsou
mezi námi spoluobèané, kteøí to
ani po x letech neví,
protože jinak by nebylo možné, aby v
kontejneru na pet
lahve, byly naházeny vìci, které tam nepatøí, viz foto.
Možná, že se tento náš "spoluobèan" považuje
za hrdinu, když se za tmy potajmu plíží (i když u
tìchto pøípadù už to ani nemusí být za tmy) ke
kontejneru, aby tam odložil jemu již nepotøebné
vìci, které do kontejnerù nepatøí. No a pro nás
zbývající drtivou vìtšinu je to hlupák, který asi
neumí èíst a který myslí jen a jen na sebe a urèitì
musí být sám se sebou hodnì spokojený. I tací
jedinci jsou bohužel mezi námi.... Budeme
všichni doufat, že i oni jednou procitnou a
pochopí, proè jsou kontejnery vùbec barevné?...už by bylo naèase. A když ne, pojïme
Petr Sýkora, starosta

Usnesení
ze 3. zasedání ZO konaného dne 29.4.2015
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo:
- zámìr prodeje èásti pozemku p.è. 41/3 v k.ú. Bøežany u Žatce
- Rozpoètové opatøení è. 2/2015, 3/2015
- podání žádosti obce o dotaci na digitální rozhlas a protipovodòové opatøení z Ministerstva
životního prostøedí
- zámìr prodeje pozemkù p.è.: 347/4, 381/2, 274/36, 274/58, 78/6 v k.ú. Žabokliky
Poznámka: s úplným znìním usnesení se mùžete seznámit na úøední desce
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?
Finanèní úøad pro Ústecký kraj

Finanèní správa zaèíná rozesílat obálky
se složenkami k zaplacení danì z
nemovitých vìcí. Letos pøibyl i leták s
informacemi o placení prostøednictvím
SIPO.
Lhùta pro zaplacení danì z nemovitých
vìcí (nebo její první splátky) na zdaòovací
období roku 2015 konèí 1. èervna. Finanèní
správa, jako každoroènì, rozesílá poštou
složenky k zaplacení této danì. V obálce
letos navíc poplatníci najdou i leták s
instrukcemi jak postupovat, když chtìjí tuto
daò od pøíštího roku platit mnohem
jednodušeji – prostøednictvím SIPO.
Nepøesáhne-li èástka danì 5 000 korun,
je splatná do 1. èervna. Je-li daò vyšší než 5
000 korun, je splatná ve dvou splátkách,
avšak poplatník ji mùže v uvedeném
termínu zaplatit i najednou.
Informaci o celkové výši danì a
pøípadném pøeplatku nebo nedoplatku, se
poplatník dozví z oddìlitelné èásti
složenky, stejnì jako adresu územního

pracovištì, kde je uložen jeho daòový spis k
dani z nemovitých vìcí. Kdo vlastní více
nemovitostí v jednom kraji, najde v obálce
jen jednu složenku, kde budou platby za
všechny nemovitosti v kraji seèteny
dohromady. Kdo vlastní nemovitosti na
území rùzných krajù, najde v téže obálce
více složenek.
Daò mùže být zaplacena buï složenkou
na kterékoliv poštì nebo bezhotovostním
pøevodem z úètu poplatníka na úèet
finanèního úøadu, pøípadnì hotovì v
pokladnì finanèního úøadu. Aby se u
pokladen netvoøily nepøíjemné fronty,
složenky jsou poplatníkùm postupnì
rozesílány tak, aby v jedné lokalitì
neobdrželi všichni složenky souèasnì.
Poslední složenky by mìly být takto
doruèeny nejpozdìji do 25. kvìtna.

?
Blahopøání
Ve ètvrtek 9. dubna 2015 oslavil pan Josef
Hoferica své 65. narozeniny a ve støedu 22. dubna
2015 oslavila stejné životní jubileum i paní Jaroslava
Hofericová. GRATULUJEME A PØEJEME HODNÌ

ZDRAVÍ DO DALŠÍCH LET!!!!

Pozn.: více informací naleznete na poboèce
FÚ, OÚ Nové Sedlo, nebo na úøední desce
OÚ Nové Sedlo.
H. Kovandová

Jsou tu èarodìjnice
Pálení èarodìjnic je v dnešní
dobì oblíbenou kratochvílí. Vždy
poslední dubnový den se
každoroènì nese ve znamení
pálení èarodìjnic a ani letošní rok
nebyl výjimkou.

?
ROÈNÍ POPLATKY

Ke dni 30. dubna 2015 byla povinnost obyvatel
zaplatit roèní poplatky v obci (jedná se o poplatky za
psa, odvoz komunálního dopadu a pronájem
regulátoru plynu). Pokud jste tak neuèinili, uhraïte
poplatky nejpozdìji do 15. kvìtna 2015.

již byla pøipravena hranice pro
spálení èarodìjnice.

Na høišti bylo sice chladno a
foukal vítr, ale všichni se mohli
ohøát pøi peèení „buøtù“ u ohnì
nebo èarodìjnickým rejem pøi
Ve ètvrtek 30. dubna se opìt hudbì pana Jiráska.
sešli èarodìjnice, kouzelníci a
Již nyní se všichni tìší na pøíští
èarodìjové všech vìkových rok, kdy celou akci zopakují. I vy
kategorií u obchodu v Novém jste srdeènì zváni!
Sedle. V 17.00 hodin se všichni
Všem, kteøí se na pøípravì
pøíznivci „leteckého“ sportu
vydali prùvodem na høištì TJ, kde podíleli, dìkujeme!
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?
Staré a nové pohledy na naše obce
V letech 2000 až 2001 probìhla rekonstrukce bytového domu èp. 47 v
Novém Sedle, vèetnì vestavby podkrovních bytù. V tomto èísle
zpravodaje pøinášíme pohled na dùm pøed rekonstrukcí a dnes.

←

pøed

po

→

ZŠ a MŠ Nové Sedlo
?
Den Zemì

?
Plavecký výcvik v Postoloprtech ukonèen

Dne 22.4.2015 jsme oslavili Den Zemì i na naší škole.

Dne 24.4.2015 jsme ukonèili plavecký výcvik v Postoloprtech. Na
závìreèný výcvik mohli jet i rodièe.

Konec školního roku a pøedání vysvìdèení probìhne
dne 26.6.2015 od 8,00 hod do 8,45 hod. Prosíme
rodièe, aby pøedem nahlásili, které dìti v tento den
zùstanou ve školní družinì!!!
29.6. - 30.6.2015 bude øeditelské volno z provozních
dùvodù. Uzavøena bude i mateøská škola!
Od 1.7.2015 bude opìt MŠ v provozu do 31.7.2015
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Dne 3.6.2015 jedou dìti i žáci naší školy oslavit Den dìtí do
JUNGLE ARENY v Mostì. Vstupné 100,- Kè, dopravu hradí škola ze
SRPŠ.

HISTORIE
Zaniklé kostely v západoèeském regionu – 4. èást
DOUPOV
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Doupov ležel uprostøed Doupovských vrchù, jimž dal své jméno.
Mìsto, které vzniklo ve druhé polovinì 14. století na mírném svahu
pøírodního kráteru, navazovalo na starší ves v okolí høbitovního kostela sv.
Wolfganga. Osou osídlení bylo 250 m dlouhé námìstí, položené do svahu,
na jehož horním konci stál rozsáhlý komplex zámku a farní kostel. V roce
1770 byl areál mìsta doplnìn výstavnou jezuitskou kolejí, která se ještì v
18. století zmìnila na piaristickou. V letech 1945 až 1946 byla oblast zcela
vysídlena a doplòována obyvateli z jiných èástí republiky. Ještì pøed
dokonèením tohoto procesu se mìní Doupovsko na vojenský výcvikový
prostor Hradištì a všichni obyvatelé musí tentokrát definitivnì odejít. Na
celém území Doupovska žilo pøed 2. svìtovou válkou témìø 15000
obyvatel, sám Doupov mìl 1523 obyvatel. Zøízením rozsáhlého
vojenského území na Doupovsku komunistický režim bezprecedentnì
vykoøenil kulturní a historickou identitu regionu. Toto barbarské poèínání
zde zpùsobilo nejvìtší ztráty v rámci celé republiky.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie je prvnì písemnì pøipomínán v roce
1352 jako plebánie. V letech 1755-56 byl znovu vystavìn jako jednolodní, pomìrnì velký kostel s vìží v hlavním prùèelí do námìstí. Jeho velmi
kvalitní vnitøní vybavení bylo poøízeno souèasnì s výstavbou. Kostel v roce 1960 vyhoøel a v roce 1973 je zboøen. V terénu jsou patrné zbytky stavby.

Doupov, kostel Nanebevzetí Panny
Marie pøed rokem 1945

Kostel po požáru v roce 1960

Místo kostela v roce 2004

TJ Nové Sedlo
Vážení a milí sportovní pøátelé, hráèi našeho klubu sehráli v mìsíci
dubnu další èást jarní sezóny. Nebývale se jim daøilo a neustále drží
postupovou pozici v okresním pøeboru.
Výsledky
Nové Sedlo – Dobromìøice B – 4:2
Góly:Loos 2, Jarolím, Èerný

Èernèice – Nové Sedlo – 0:2
Góly: Loos 2
Nové Sedlo – Cítoliby – 2:1
Góly: Hodas, Jarolím
Vrbno – Nové Sedlo – 0:5
Góly: Loos 3, Jarolím, Böhm
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TJ Nové Sedlo
V mìsíci kvìtnu sehrají naši fotbalisté tyto zápasy. Dne 9.5. od 17h podporu a poprosit je aby vydrželi v nastoleném trendu a dovedli náš tým
zajíždìjí na høištì Slavìtína, další kolo 16.5. od 17h pøivítají na svém k vytouženému postupu.
høišti Krásný Dvùr, 23.5. od 13:30h zajíždìjí na høištì Žíželic a 30.5. od
17h pøivítají Slavoj Žatec C.
Sportu zdar a fotbalu zvláš.
Chtìl bych tímto podìkovat všem vìrným fandùm za skvìlou
Jakub Èerný

?

MÌSTSKÉ DIVADLO ŽATEC - kompletní program na KVÌTEN 2015
4.5.
13.5.
13.5.
19.5.
25.5.
25.5.
27.5.
28.4.
29.5.
–

19:00
10:00 a 14:00
19:00
19:00
9:00 a 10:30
19:00
17:00
17:00
9:00

Miroslav DONUTIL - CESTOU NECESTOU
ÈTYØLÍSTEK V POHÁDCE
JEŠTÌ ŽE NEJSEM KAT – Vlastimil VONDRUŠKA
HOØÍ MÁ PANENKO !
HOBIT
FEMI TEMOWO TRIO
ZÁVÌREÈNÝ KONCERT ŽÁKÙ ZUŠ
ZUŠ ŽATEC – ZÁVÌREÈNÉ VYSTOUPENÍ
TANEÈNÍHO OBORU Lenky TURKOVÉ
SLAVNOSTNÍ PØEDÁVÁNÍ MATURITNÍHO VYSVÌDÈENÍ
GYMNÁZIUM ŽATEC
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DIGITÁLNÍ KINO ŽATEC - kompletní program na KVÌTEN 2015
1.5.
1.5.
5.5.
8.5.
20.5.
2.5.
2.5.
5.5.
6.5.
7.5.
9.5.
9.5.
10.5.
12.5.
14.5.
14.5.
15.5.
15.5.
21.5.
23.5.
21.5.
23.5.
23.5.
30.5.
24.5.
29.5.

17:30
KONEÈNÌ DOMA 2D
20:00 / 2.5. 17:30 / 3.5. 17:30
AVENGERS: AGE OF ULTRON 3D
17:30 / 6.5. 17:30 / 7.5. 20:00
AVENGERS: AGE OF ULTRON 3D
20:00 / 9.5. 17:30 /10.5. 17:30 AVENGERS: AGE OF ULTRON 3D
20:00
AVENGERS: AGE OF ULTRON 3D
20:00 / 3.5. 20:00
EX MACHINA
15:00 3.5. 15:00
OVEÈKA SHAUN VE FILMU
20:00
JE PROSTÌ BÁJEÈNÁ
20:00
PADESÁT ODSTÍNÙ ŠEDI
17:30 / 20.5. 17:30
CHAPPIE
15:00 / 10.5. 15:00 / 12.5. 17:30 ZVONILKA A TVOR NETVOR 2D
20:00
NEUTEÈEŠ
20:00
POØÁD JSEM TO JÁ
20:00
LE HAVRE – Film s pøívlastkem
17:30 / 16.5. 15:00 / 17.5. 15:00 MALÝ PAN
20:00
DEJTE MI POKOJ !
17:30 / 16.5. 17:30 / 17.5. 17:30LADÍME 2: ROZSEKÁME VÁS PØÍMO SVÌTOVÌ
20:00 / 16.5. 20:00 /17.5. 20:00ŠÍLENÝ MAX: ZBÌSILÁ CESTA 3D
17:30 / 22.5. 17:30
ZEMÌ ZÍTØKA
17:30 / 29.5. 17:30
ZEMÌ ZÍTØKA
20:00 / 22.5. 20:00
ŽIVOT JE ŽIVOT
20:00 / 24.5. 17:30
ŽIVOT JE ŽIVOT
15:00 / 24.5. 15:00 / 26.5. 17:30 HURÁ NA FOTBAL 3D
15:00 / 31.5. 15:00
HURÁ NA FOTBAL 3D
20:00 / 26.5. 20:00 / 30.5. 20:00 POLTERGEIST 3D
20:00 / 30.5. 17:30 / 31.5. 17:30 SAN ANDREAS 3D
více informací na: http://divadlozatec.cz/

PRODEJ

Prodám rekreaèní objekt, též k trvalému bydlení v obci
Chudeøín, okres Žatec.
Kolaudováno v roce 2013. Pozemek cca 700m.
Cena 1.200 000,- Kè.
Kontakt : tel.: 723 574 198
e-mail: zirovnicky1947@seznam.cz

OPRAVY A REKONSTRUKCE
STØECH

Pranostika na mìsíc KVÌTEN:

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

V kvìtnu-li hrom se ozývá, v èervnu zøídka
mrholívá.

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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