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V

ážení spoluobèané, opìt jste
obdrželi do Vašich poštovních
schránek další vydání Novosedelského zpravodaje, kde Vás chceme
informovat o dìní ve všech našich obcích.
Jak jistì vìtšina z Vás ví, byla
dokonèena rekonstrukce bývalé fary a
došlo k pøestìhování obecního úøadu do
zrekonstruovaných prostor. Øada z Vás si
byla objekt prohlédnout a velmi nás tìší
kladné ohlasy. Na této rekonstrukci se
podílela øada pracovníkù. Nejen z øad
odsouzených pracovníkù, dodavatelských firem, ale i našich zamìstnancù,
kterým bych chtìl i touto cestou podìkovat. Nejvíce bych však chtìl podìkovat dvìma našim zamìstnancùm a to
panu J. Poustkovi a panu L. Polyakovi,
kteøí zde odvedli velký kus kvalitní práce
a mají velkou zásluhu na tom, že se nám
tato rekonstrukce podaøila.
Obec na tento rok obdržela další
dotaci, o kterou jsme žádali a ani jsme
moc neoèekávali, že získáme celkem 3,1
mil. Kè na likvidaci bioodpadu, což
pøedstavuje zakoupení mobilní kompostárny a další techniky. Myslím si, že
zakoupením zmiòované techniky bude
další pøínos pro obèany. Tím, že Váš
shromažïovaný bioodpad svážejí zamìstnanci obce, ze kterého se následnì
bude vytváøet kvalitní kompost, bude
všem poskytován samozøejmì zdarma.
Dne 16.6.2015 navštíví naše obce
komise v rámci soutìže Vesnice roku
2015. Proto bych Vás chtìl požádat, zda
by bylo možné poklidit si kolem Vašich
nemovitostí (samozøejmì bych byl rád,
kdyby se tak nedìlo pouze pøed pøíjezdem
komise).
Pøeji Vám všem snad už koneènì
sluneèné a krásné dny.
Petr Sýkora, starosta
Jubilea
od 1.6. do 30.6.2015
V mìsíci èervnu oslaví svá životní
jubilea tito obèané:

Ludmila Weibergová
Nové Sedlo
Blahopøejeme a pøejeme hodnì
zdraví, spokojenosti a pohody.

?
Obec uctila památku obìtí

II. svìtové války
Tak jako každoroènì i letos u
pøíležitosti
státního svátku Dne
osvobození a tentokrát i výroèí 70 let
od konce druhé svìtové války položil
starosta Obce Nové Sedlo pan Petr
Sýkora, pamìtní vìnce u památníkù
obìtem padlých ve II. svìtové válce.

?
Oprava fary dokonèena
Nepøehlédnutelnou akcí v naší
obci byla oprava fary. Od roku 2012,
kdy objekt obec zakoupila, jsme vás
na stránkách našeho zpravodaje pravidelnì seznamovali s postupem prací. Celkové náklady na rekonstrukci èinily 3,9
milionu korun (rozpoèet byl 6,2 milionu Kè). Práce byly mimo jiné financovány dotací z
havarijního fondu – 200.000,- Kè, dotací krajského úøadu 250.000,- Kè a sponzorskými
dary firem, které se na opravách podílely. Výraznì pomohla také Vìznice Nové Sedlo,
protože vìtšinu stavebních prací provedli odsouzení. V mìsíci bøeznu 2015 byl do
zrekonstruovaného objektu pøestìhován Obecní úøad. Poslední dokonèovací práce –
vydláždìní nádvoøí, osazení vjezdových vrat - byly provedeny koncem mìsíce kvìtna.
Fara, která byla v Novém Sedle zøízena v roce 1734, se tak vedle Kostela Nejsvìtìjší
Trojice a sv. Václava z let 1735-1737 a pøilehlého parku se sloupem Nejsvìtìjší Trojice z
roku 1730 zaøadila mezi dominanty naší obce.

Usnesení
ze 4. zasedání ZO Nové Sedlo ze dne 27.5.2015
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo:
- prodej èásti pozemku p.è. 41/3 v k.ú. Bøežany u Žatce
- poskytnutí dotace Spolku pro rozvoj Sedèic ve výši 10.000,- Kè
- zámìr prodeje pozemku p.è. 178/23 v k.ú. Èíòov
- úèetní závìrku Obce Nové Sedlo za rok 2015 bez výhrad (viz pøíloha na OÚ)
- závìreèný úèet Obce Nové Sedlo za rok 2015 bez výhrad (viz pøíloha na OÚ)
- podání žádosti o bezúplatný pøevod pozemku p.è. 350/1 v k.ú. Bøežany u Žatce do
majetku Obce Nové Sedlo Státnímu pozemkovému úøadu Teplice
Poznámka: s úplným znìním usnesení se mùžete seznámit na úøední desce
strana 1

...pokraèování ze strany 1
?
Slavnostní

otevøení nové budovy Obecního úøadu
Nové Sedlo

Ve ètvrtek 28. kvìtna 2015 probìhlo slavnostní otevøení novì
zrekonstruované fary, ve které má své sídlo Obecní úøad Nové
Sedlo.
Vedle zástupcù obce se slavnostního otevøení zúèastnili
hejtman Ústeckého kraje Oldøich Bubeníèek, 1. námìstek
hejtmana Ústeckého kraje Stanislav Rybák, za øímskokatolickou
farnost Nové Sedlo u Žatce faráø Aleksander Siudzik, zástupci
Vìznice Nové Sedlo, firem, které se na opravì budovy podílely a
další hosté.
Starosta obce Petr Sýkora, který má nejvìtší zásluhu na tom, že
se rekonstrukce vùbec realizovala, ve svém projevu pøipomnìl
nìco málo z historie fary, seznámil hosty s prùbìhem celé
rekonstrukce a jejím financováním a dále podìkoval všem, kteøí se
podíleli finanènì, nebo pøispìli svou prací. Hosté slavnostního
odpoledne hejtman Oldøich Bubeníèek a Aleksander Siudzik ve
svých krátkých projevech vyjádøili obdiv, podìkování a popøáli
mnoho zdaru do další práce. Pásku spolu se starostou a pøestøihl
ústecký hejtman.
Na závìr slavnostního odpoledne si hosté prohlédli prostory
nového obecního úøadu, výstavku fotografií, které mapují
rekonstrukci fary od jejího poèátku a výstavku dokumentù,
zachycující historii našich obcí.

?
Vesnice roku 2015
Nové Sedlo se i v letošním roce pokusí dosáhnout úspìchu v
soutìži Vesnice roku 2015. "O zlatou cihlu obnovy venkova" - to
je název soutìže, do které se naše obec pøihlásila v rámci tradièní
soutìže Vesnice roku. „Zlatá cihla“ je zamìøena na stavební
obnovu èi rekonstrukci památkovì chránìných objektù a památek
místního významu. Úèast v soutìži je pøíležitostí k prezentování
staveb, které obce vytvoøily pro potøeby svých obèanù.

Kultura

Vítání obèánkù

?
Stavìní a kácení Májky

Hned na zaèátku kvìtna se stavìla Májka za hojné úèasti
místních.
Panovalo zde stejné veselí a
Dne 13.4.2015 se narodil rodièùm Zuzanì Zumrové a
bájeèná
atmosféra
jako pøi kácení v
Miroslavu Bajerovi krásný a zdravý Ondrášek. Pøejeme mu
sobotu 30. kvìtna 2015. Po celý mìsíc
šastný start do nového života a jemu i mamince mnoho zdraví.
Májka krášlila okolí a v osudnou sobotu
dlouho vzdorovala tìžkým nárazùm
Nastávající maminky a
sekyry místních chlapcù, až posléze
zaplatila svým mladým životem a padla.
rodièe informujeme, že již
Veèerní zábava s grilováním a pitím
letos probìhne oficiální
zlatavého
moku se protáhla do noèních
Vítání obèánkù, které se
hodin
a
všichni
úèastníci si to velice
bude konat vždy na konci
užili.
Ještì
teï
všem
v uších pøíjemnì zní
roku v prostorách nového
krásné melodie doprovázené kytarou.
Obecního úøadu Nové Sedlo.
Podìkování patøí všem organizátorùm a
též Obecnímu úøadu za zapùjèení stánku. Tak zase pøíští rok!!!
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Hanka Kovandová

CHMELFEST 2015
V pátek 8. kvìtna 2015 se konal 16. roèník Chmelfestu, který
byl jako každý rok zahájen chmelmaršem - prùvodem
alegorických vozù, samohybù, povozù a vehiklù pro slávu a na
oslavu zeleného zlata Žatecka v 11 hodin v ulicích Žatce a dorazil
ke Chmelaøskému muzeu. Odtud mìstem k Žateckému pivovaru
a cestou bylo prùvodu požehnáno k chmelové úrodì u nejmenší
chmelnièky na svìtì.
Opìt byl bohatý program na Žižkovì námìstí, mj. degustace
16 druhù piv uvaøených z toho nejlepšího chmele, stavìní
chmelové májky /námìstí Svobody/, memoriál Lojzy Lupulína –
soutìže Homolupù, prohlídky Žateckého pivovaru, Základní
chmelová škola - zábavná výuková pùlhodina, zakonèená kvízem

týkajícího se zajímavostmi o historii žateckého chmelaøství, o
chmelu samotném i o pivních tradicích v Èechách a další.
Družstvo Nového Sedla vyzdobilo alegorický vùz i sebe ve
stylu pohádkových bytostí. Nejvíce se to tam hemžilo Šmouly,
ale mohli jsme vidìt i Manku s Rumcajsem, Berušku s Ferdou
mravencem, Makovou panenku s motýlem Emanuelem a jinými.
Tentokrát se poèasí vydaøilo a tým Nového Sedla si to velice
užíval. Atmosféra byla jako vždy úžasná a úèastníkù bylo hodnì.
Podìkování patøí mìstu Žatec, Žateckému pivovaru, obci
Nové Sedlo a všem úèastníkùm, bez kterých by to nebylo prostì
ono!!!

?
„Sranda bez plotù“

20. èervna 2015 se v Èeradicích uskuteèní
tradièní soutìž obcí Mikroregionu Žatecko
„Sranda bez plotù“. Hry budou zahájeny v
11.00 hodin, v 17.00 hodin probìhne vyhlášení
vítìzných družstev.
Zveme všechny naše obèany a pøíznivce her.
Vìøíme, že si do Èeradic udìláte cestu v co
hojnìjším poètu, abychom vytvoøili patøiènou
atmosféru a aby se „sedelským“ daøilo.
Všichni jste zváni. Pøijïte i letos podpoøit
naše družstvo svými hlasivkami!!!
Hana Kovandová
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NOVOSEDELSKÝ ZPRAVODAJ
V sobotu 30.5.2015 oslavila paní
Alžbìta Poustková své 70. narozeniny a
Cecilia Gazdíková 81. narozeniny.
Gratulujeme a pøejeme hodnì zdraví do
dalších let.

ZŠ a MŠ Nové Sedlo
Ve ètvrtek 7. kvìtna 2015 oslavili žáci ZŠ spolu s dìtmi z
MŠ v Nové Sedle 10.výroèí existence mezinárodní internetové
spolupráce škol v celé Evropì – Etwinningu. Do této spolupráce
je škola zaèlenìna již od loòského roku, toto je již tøetí projekt.
Oslavy potrvají až do konce øíjna, dìti spolu s vyuèujícími budou
plnit další z 10 úkolù, z nichž 4 již mají úspìšnì splnìny.
Dìti vytvoøily na zahradì školy obrazec znázoròující 10let
trvání tohoto úspìšného vzdìlávacího projektu.
H. Kovandová

?
Ocenìní Mise X 2015
Na úterý 12. kvìtna se velmi tìšili žáci ZŠ v Novém Sedle. Na
tento den pøislíbil návštìvu školy pan M. Halousek – èlen èeské
kosmické kanceláøe. Dùvodem jeho návštìvy bylo jeho osobní
setkání a podìkování èlenùm družstva Spacemeni (všichni žáci 1.5.tøídy ZŠ), kteøí se jako jedno z 11 družstev z Èeské republiky
úspìšnì zapojili do mezinárodní soutìže pod názvem Mise X
2015 – Trénuj jako astronaut.
V prùbìhu mìsícù únor – duben žáci postupnì plnili jednotlivé
úkoly, dostávali body a tím pomáhali trojici animovaných
astronautù na cestì ze Zemì na Mìsíc. Úkoly fyzického i
vìdomostního charakteru byly podobné disciplínám, které musí
zvládnout opravdoví astronauté pøi svojí kosmické pøípravì.
Díky p. øeditelce školy mohli naši žáci plnit nìkteré úkoly i na
škole v pøírodì, pøi výuce plavání v rámci TV, v hodinách
pøírodovìdy i ve školní družinì. Díky spolupráci se všemi
vyuèujícími i p. vychovatelkou v družinì se družstvu podaøilo
témìø všechny úkoly splnit.
Proto jim p. Halousek nejen podìkoval, ale ocenil jejich snahu
celou øadou krásných dárkù – oficiální vlajkou od NASA s
vlajkami všech zúèastnìných státù, odznaky s logem soutìže,
stavebnicí rakety a mnoha dalšími drobnými dárky. Navíc dìtem
zábavnou formou pøiblížil problematiku kosmických letù a
zodpovìdìl jejich zvídavé otázky.

M. Dvoøáková - vyuèující ZŠ

Dìti s vlajeèkami od
èeské kosmické
kanceláøe.

→

Kapitánka družstva L.Bartálová s
oficiální vlajkou.

Dárky
Dìti s vlajeèkami od èeské kosmické kanceláøe.

→
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Staré a nové pohledy na naše obce
V roce 1998 bylo na høišti TJ Nové Sedlo vysazeno ke høbitovní zdi a
kolem plotu 34 stromkù. Na høišti je však velký nedostatek vody a stromy,
které zde byly do té doby vysázeny, vìtšinou uschly. Proto zamìstnanci
obecního úøadu novo výsadbu pravidelnì zalévali vodou pøiváženou
cisternami. Na snímcích mùžete porovnat jak lípy, které dnes tvoøí krásný
rámec kolem sportovního areálu, za 17 let vyrostly.

Pozn. redakce: rádi bychom Vás informovali o aktivitách
Spolku pro rozvoj Sedèic, ale bohužel nám nejsou zasílány
žádné pøíspìvky.

Vlasta Kubelíková
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HISTORIE
Zaniklé kostely v západoèeském regionu – 5. èást
DOUPOV
Kostel Svaté Alžbìty
Monumentální klášterní kostel byl postaven pro jezuity,
kteøí s podporou místního rodáka a vysokého úøedníka Marie
Terezie Antonína Josefa Klementa založili v roce 1756 v
Doupovì svoji kolej s kostelem. V koleji byly i hlavní škola a
gymnasium. Po zrušení jezuitského øádu v roce 1773 pøevzali
ústav piaristé. Kolejní chrám byl postaven v návaznosti na kolej.

Jeho pùvodnì navrhované dvouvìtvé prùèelí je zmìnìno na
prùèelí se štítem a jednou støední vìží, která však zùstala
nedokonèena. Stavbu navrhoval kadaòský architekt Jan Kryštof
Kosch. Relativnì prostší pùsobení prùèelí však bylo vynahrazeno
bohatì vyzdobeným interiérem. Klenby vyzdobil
monumentálními malbami malíø Josef Kramolín, který také
namaloval iluzivní hlavní oltáø. Pøed odstøelem kostela v roce
1968 byla èást nástropních maleb sejmuta. V terénu je dnes
viditelné pouze pøístupové schodištì ke kostelu.

Výsek panoramatu mìsta Doupov s kostelem sv. Alžbìty
Doupov – místo kostela sv. Alžbìty v roce 2004

TJ Nové Sedlo
Vážení a milí sportovní pøátelé, letošní sezona se blíží
nezadržitelnì ke svému konci. Sedelští fotbalisté mají tøi kola pøed
koncem soutìže skvìle nakroèeno k postupu do krajské soutìže.
Pøed druhým Blatnem mají náskok šesti bodù a pøed tøetí Blažimí
dokonce osmibodový náskok. Dovolte mi tedy, abych Vás
seznámil s výsledky odehraných utkání v mìsíci kvìtnu.
Výsledky
Slavìtín – N. Sedlo – 2:1
Góly:Loos
N. Sedlo – Krásný Dvùr – 8:1
Góly: Loos 4, Jarolím 2, Kaèenák 2
Žíželice – N. Sedlo – 1:2
Góly: Èerný, Jarolím

Doupov – pøístupové schodištì ke kostelu sv. Alžbìty v roce 2004

Nové Sedlo – Slavoj Žatec C - 5:2
Góly: Loos 4, Jarolím,
První zápas v èervnu sehrají naši fotbalisté na høišti ètvrté
Peruce dne 6.6.2015 - výkop v 17h. Další zápas sehrají doma dne
13.6.2015 od 17h a poslední zápas sezony sehrají na høišti Blatna
dne 21.6.2015 od 15h.
Prosím všechny fanoušky, aby vydrželi a podpoøili náš tým
v posledních utkáních sezony a dovedli TJ Nové Sedlo až k
historickému postupu do krajské soutìže.
Sportu zdar a fotbalu zvláš.
Jakub Èerný
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NOVOSEDELSKÝ ZPRAVODAJ
DIGITÁLNÍ KINO ŽATEC - program na ÈERVEN 2015
5.6. 20:00 / 6.6. 20:00 / 7.6. 17:30

ŽIVOT JE ŽIVOT

7.6. 20:00

STÁLE SPOLU

5.6. 17:30 / 6.6. 17:30

SEDMERO KRKAVCÙ

LETNÍ KINO ŽATEC - kompletní program ÈERVEN 2015
18.6. a 27.6.
19.6. a 29.6.
20.6. a 5.7.
21.6.
25.6.
26.6.a 30.6.
28.6.
2.7.
3.7. a 16.7.

21:30
21:30
21:30
21:30
21:30
21:30
21:30
21:30
21:30

Insidious 3: Poèátek
Jurský svìt
Sedmero krkavcù
Andílek na nervy
Poltergeist
Mimoni
Sejmi prezidenta
Pírkovo dobrodružství
Méïa 2
více informací na: http://divadlozatec.cz/

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

PRANOSTIKA na mìsíc èerven:
Jak èerven teplem záøí, takový bude i
mìsíc záøí.

?,grafick?
mutov.
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