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ážení spoluobèané, polovina prázdnin je již za
námi a já vìøím, že hlavnì
dìti si tyto sluneèné užívají s
radostí, hlavnì ve zdraví a nabírají
sil do nového školního roku.
I v prùbìhu prázdnin se poøádají
rùzné akce. Jsou to napø. turnaj v
nohejbale, který se uskuteènil dne
11.7.2015 a turnaj v plážovém
volejbale, který se poøádal dne
25.7.2015 (viz èlánek uvnitø zpravodaje).
Tento mìsíc byl v obci Chudeøín
nainstalován stùl pro stolní tenis.
Vìøím, že bude hráèi plnì využit a
poslouží jen pro hráèské úèely.

V mìsíci srpnu bude probíhat
rekonstrukce obecních bytù v ul.
Hlavní è.p. 27 v Novém Sedle,
jejichž nájemci již byli pøidìleni.
Závìrem bych chtìl všem dìtem,
ale i dospìlým popøát pøíjemné
prožití druhé poloviny prázdninových dnù a dovolených a „vychutnání si” letošních parných
dnù.

Vážené ètenáøky, vážení ètenáøi,
doufám, že se tento úvodník do zpravodaje nestane jedním z neètených úvodníkù,
protože je léto, èas odpoèinku, dovolených a nabírání sil. Dnešní Novosedelský zpravodaj
vychází na jeho vrcholu, na zaèátku mìsíce srpna. Mnozí mají za sebou dovolenou, jiní se
na ni teprve tìší. Takové horké léto nebylo už dlouho. Co je ovšem horší, je sucho. Sucho je
v Èechách už realita dne a není to pouze jižní Morava, je to i oblast Žatecka. I když se obèas
pøeženou bouøky, vysušené zemi prudké srážky pøíliš nepomohou. Ale také houbaøi pøišli
letos zkrátka. Houby mají nedostatek vláhy a nerostou. Bez hub se však dokážeme obejít,
bez vody už ne!
Obávám se, že v tomto tropickém létì se vám nebude chtít do ètení zpravodaje. Ale
nehledì na poèasí vám pøinášíme novou várku aktuálních informací, všechny pravidelné
rubriky a zajímavosti a konkrétní informace z našich obcí.
Všem ètenáøùm zpravodaje pøeji krásný zbytek léta, pøíjemné prožití dovolených, dìtem
krásný zbytek prázdnin.
Vl. Kubelíková
?
Nové Sedlo navštívil hejtman Ústeckého kraje Oldøich Bubeníèek
Již podruhé v navštívil hejtman Ústeckého kraje Oldøich Bubeníèek Nové Sedlo. Jeho
první návštìva se uskuteènila 28.
kvìtna 2015,
kdy se ujal
pøestøižení pásky pøi slavnostním
otevøení provozu novì zrekonstruovaného obecního úøadu,
který vznikl z bývalé fary.
Podruhé ho pøivítal starosta Petr
Sýkora ve ètvrtek 30. èervence
2015. Hlavním tématem rozhovoru bylo chybìjící daòové
zvýhodnìní obcí, na jejichž
území leží vìznice. Starosta
hejtmana také seznámil s
prùbìhem rekonstrukce kostela
Nejsvìtìjší trojice a sv. Václava v
Novém Sedle, která probíhá za podpory Ústeckého kraje. Poté hejtman navštívil Vìznici v
Novém Sedle.
foto: http://www.kr-ustecky.cz/hejtman-vyrazil-do-petrohradu-a-noveho-sedla/d1691429/p1=204698

?
Hejtman navštívil vìznici
Ve ètvrtek 30. èervence navštívil obec Nové Sedlo hejtman Ústeckého kraje Oldøich
Bubeníèek. Pøi té pøíležitosti zavítal
i na prohlídku do vìznice. HejPetr Sýkora, starosta
tmana pøivítal øeditel vìznice
Miroslav Špalek spoleènì se svým
Jubilea
zástupcem Robertem Frýdeckým,
od 1.8. do 31.8.2015
kteøí hejtmana vìznicí provedli.
V mìsíci srpnu oslaví
Hejtman si v doprovodu
øeditele a zástupce prohlédl prosvá životní jubilea tito
story vìznice, zejména ubytovny
obèané:
odsouzených a ubytovací prostory,
na kterých probíhá v souèasné dobì
Helena Hergetová- Nové Sedlo
rekonstrukce.
Dále nahlédl do
Jana Salkaiová - Nové Sedlo
hospodáøské zóny, kde se odJiøí Pátek - Nové Sedlo
souzení mohli pochlubit svými
výpìstky. Navštívil také provozy a
Blahopøejeme a pøejeme hodnì
pracovištì
ve
výrobní
zónì
vìznice,
která
zamìstnávají
odsouzené.
zdraví, spokojenosti

FrantišekHoudek,
tiskový mluvèí Vìznice Nové Sedlo

a pohody.
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pokraèování ze strany 1...
?
ZMÌNY VE VÍTÁNÍ OBÈÁNKÙ A našich obcích, kteøí chtìjí, aby jejich zájem. Jubilanti potom budou uvedeni ve

BLAHOPØÁNÍ JUBILANTÙM
Vážení obèané,
dovolujeme si vás touto cestou informovat o zmìnách, které se týkají
slavnostních událostí, kterými jsou vítání
nových obèánkù našich obcí a blahopøání
seniorùm, kteøí dosáhli vìku 65, 70, 75, 80
a více let. Tyto akce mají svojí tradici a
organizaènì je zajišuje Obecní úøad v
Novém Sedle.
V souvislosti s úèinností zákona o
základních registrech došlo ke zpøísnìní a
omezení využívání osobních údajù. Z
dùvodu ochrany osobních údajù je
možné poøádat vítání obèánkù pouze na
písemnou žádost rodièù novorozencù.
Prosíme proto všechny rodièe novì
narozených dìtí s trvalým bydlištìm v
?
Nová podoba webových

stránek
V druhé polovinì mìsíce
èervence 2015 byla na internetové adrese
: http://www.nove-sedlo.cz/
spuštìna nová podoba webových stránek obce Nové
Sedlo. Nové stránky mají
nejenom novou grafickou
podobu, ale pøedevším
pøehlednìjší a srozumitelnìjší
strukturu.

dìátko bylo slavnostnì uvítáno do života
a informace o jeho narození byla
zveøejnìna v Novosedelském zpravodaji,
aby se pøihlásili do 1 mìsíce od narození
dìátka na Obecním úøadu v Novém Sedle.
Zmìna související s ochranou osobních
údajù se týká rovnìž zveøejòování
jubilantù v Novosedelském zpravodaji.
Dosud byly zveøejòovány údaje o jménu,
pøíjmení a vìku jubilantù v prùbìhu
mìsíce, na který jubileum pøipadlo. V
souèasné dobì již není možné tyto
informace zveøejòovat bez písemného
souhlasu jubilanta. Proto pøi návštìvì
jubilanta pracovníci úøadu nabídnou
každému možnost zveøejnìní jeho jména,
pøíjmení a vìku ve zpravodaji a ten se sám
rozhodne, zda o zveøejnìní bude mít

WWW stránky chápeme
Usnesení
jako jednu ze služeb pro naše
ze 6. zasedání ZO Nové Sedlo ze dne 15.7.2015
obèany, jejichž prostøednicZastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo:
tvím se snažíme v maximální
- pronájem (pacht) pozemku p.è. 83/1 v k.ú. Žabokliky p. M.
možné míøe informovat oNaxerovi
byvatele o aktuálním dìní v
- prodej pozemkù p.è.: 347/1, 381/2, 274/36, 274/58, 78/6 v k.ú.
obci. Vìøíme, že zde naleznete
Žabokliky pí L. Zídkové
všechno, co hledáte a že se
- cenovou nabídku firmy EXIMET PLAST s.r.o. pro výmìnu oken v
stránky pro vás stanou
ul. Hlavní è.p. 27, Nové Sedlo ve výši 65 000,- Kè
místem, kde mùžete získat
- zprávu o uplatòování Územního plánu Nové Sedlo za období
potøebné informace pro
11/2011 - 05/2015
snadnìjší komunikaci s
Pozn.: s úplným znìním se mùžete seznámit na úøední desce
obecním úøadem.

?
BLAHOPØÁNÍ

Ve støedu 22. èervence 2015 oslavila paní Jiøina Blažková
krásných 80 let. Za Obec
Nové Sedlo a starostu obce
pana Petra Sýkoru pøišly
naší oslavenkyni popøát
hodnì zdraví a ještì hodnì
šastných chvil v DPS
pracovnice OÚ. Paní
Blažková obdržela krásnou
kytièku a dárek. Ještì
jednou pøejeme vše nejlepší k narozeninám.

KULTURA
?
NOVOSEDELSKÉ
NOHEJBALOVÉ HRY…
11.èervence 2015 na
Sedelském høišti voní klobásy, Bíïova turnajová
zelòaèka a vychlazené pivo,
není tedy divu, že tyto vùnì
pøilákaly mimo jiné reprezentanty sladké Francie,
divoké Itálie nebo exotické
Kolumbie… J v barvách
tìchto a dalších jedenácti
družstev z celého svìta se
tento den sešlo 24 pohodových lidí, kteøí mají rádi
dobrou náladu a samozøejmì
také èeský národní sport

zpravodaji až po oslavení svého životního
výroèí. Souhlas s využitím údajù dává
jubilant jen jednou a platí pro všechna další
životní jubilea.
Obecní úøad Nové Sedlo má zájem
pokraèovat v tradici blahopøát svým
obèanùm, kteøí dosáhli významného
životního jubilea, stejnì tak jako vítat
novorozené dìti mezi obèany našich obcí.
Je nám líto, že k projevení úcty obèanùm,
musíme volit tuto cestu a zároveò se tìšíme
na všechny obèany, kteøí i pøes tuto
komplikaci projeví zájem o zachování této
tradice.
Vìøíme, že tímto zpùsobem se nám
podaøí obì tradièní akce zachovat a naplnit
pøitom zákonné normy a požadavky.
Vlasta Kubelíková

NOHEJBAL.
V naprosto dokonalém
poèasí jsme kolem 11:30
nalosovali dvojice, specifikum Sedelského turnaje
spoèívá v tom, že pøed
zaèátkem turnaje nikdo
nezná svého spoluhráèe, po
rozpaèitém pøijetí se tohoto
ponìkud zvláštního zpùsobu
stal již tradièním. Poté jsme
již známé sestavy nalosovali
do dvou skupin, kde se
družstva potkala systémem
„každý s každým“.
V dobré náladì jsme se
probojovali až ke ètvrtfinále

kde již cesta turnajem poražených
družstev skonèila, ovšem jen na
høišti, coby fanoušci a uživatelé
dobré nálady pokraèovali i jako
vyøazení z turnaje. Vítìzná
družstva se støetla v semifinále, po
nìmž již bylo jasno kdo si
tentokrát zahraje finále. Klasickým pøedskokanem finálového
zápasu je zápas o tøetí místo, v
nìmž Pavel Pražák a Láïa Jaroš, v
barvách Švýcarska, porazili Petra
Jánoše aVíu Hávu v barvách
Rumunska. Do finále se k našemu
milému pøekvapení dostali Iveta
Zyková a Roman Kovanda st. a
moji tajní favorité Pepa Sedláèek a
Lukáš Marsech. Pomyslný souboj
jihoamerièanù z Kolumbie a
Uruguaye nakonec po tuhé
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tøísetové bitvì putuje po právu do
Kolumbie, v jejich barvách hráli
Pepa a Lukáš.
V poøadí již devátý NEWSWDLODRANDAHOHECCUP
považuji za naprosto nejlepší
který jsme zatím poøádali a
dìkujeme za podporu obci, která
poskytla prostory a pøispìla na
obdarování a pohoštìní všech
úèastníkù. Na velice vydaøenou
akci byl uvržen stín, kdy krádeží v
prostorách restaurace vznikla
pomìrnì výrazná škoda, doufám,
že se tìm individuím obracely
klobásy v žaludku…
Nelze skonèit jinak než
srdeènou pozvánkou na jubilejní
desátý roèník v roce 2016…

KULTURA...pokraèování ze strany 2

?
Plážový volejbal

V sobotu 25. 7. 2015 se konal
již 10. roèník „Turnaje o pohár
starosty obce v plážovém
volejbalu”. Poèasí bylo støídavé, chvílemi vedro, chvílemi
vítr, který stále více zesiloval.
Pøesto jsme si akce velice užili.
Do turnaje se pøihlásilo šest
smíšených družstev. Všichni
hráli jako o život a na 3. místì se
umístila Svìtla Kubelíková s
Romanem Kovandou st., na 2.
místì Adélka Luèanová a
novopeèený tatínek Tomáš
Wiesinger a pohár získala
dvojice : Lenka Koòariková a
Jaroslav Somol a to zaslouženì.
Nechybìlo piveèko, které
èepovala Zdeòka Koutová a

Standa Dostál, za což jim moc
dìkujeme a grilovat se muselo v
pøístøešku, nebo vítr byl
neúprosný, ale mohli jsme si
pochutnávat jak na kuøecím
masíèku, tak i na vepøové
krkovièce. Šlo tedy opìt o
úspìšnou akci, za jejíž organizaci dìkujeme Jarce Holièové, všem zúèastnìným, také
Kubelíkovcùm za úpravu høištì
a podìkování patøí i fotbalistùm
Nového Sedla za zapùjèení
prostor na høišti a Obecnímu
úøadu za posekání trávy, dodání
písku a reali-zování celé akce.

Martin Bidmon alias Kertis

Takže se zase budeme tìšit
za rok!

Hanka Kovandová
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NOVOSEDELSKÝ ZPRAVODAJ
?
Staré a nové pohledy na

naše obce
Jak se v našich obcích žilo
døíve, jak vypadaly pøed lety, to
si dnes pamatují už jen nìkteøí
starousedlíci. Ti mladší a ti,
kteøí se pøistìhovali pozdìji,
jsou odkázáni na
jejich
vyprávìní nebo na staré fotografie. V Novosedelském
zpravodaji se Vám snažíme
pomocí dobových fotografií
doplnìných pohledy z dnešní
doby tuto historii pøiblížit.
Ty nejcennìjší fotografie
však dnes již existují pouze v
soukromých archivech pamìtníkù. Celé album pohlednic, opatøených informacemi,
co která fotografie znázoròuje,
poskytl bývalému starostovi
obce Nové Sedlo panu Vladimíru Koøenskému pan Fritz
Weber. Fotografie pocházejí
pøevážnì z roku 1935 a 1940,
všechny mají své kouzlo a je
na nich vidìt øada dnes již
neexistujících budov. Texty
jsme pøeložili z nìmeckého

jazyka, doplnili fotografiemi ze
stejného místa a rádi bychom
vám názorným zpùsobem
ukázali celkovou promìnu
Nového Sedla po 80 letech.
Díky panu Weberovi mùžeme
porovnat, jak obec vypadala
tehdy a jaký je pohled na stejná
místa dnes.
Znovu bychom chtìli požádat majitele dobových
fotografií, pohlednic, map nebo
jiných historických materiálù z
Nového Sedla a blízkého okolí,
které dokumentují historický
vývoj obce, o jejich zapùjèení.
Prosíme o zapùjèení nejenom
starých fotografií domù, ale i
fotografie krajiny, spoleèenských nebo sportovních
akcí, které pøibližují život
našich pøedkù. Uvítali bychom
také informace o tom, co která
fotografie znázoròuje a z jaké
doby pochází. Dokumenty si
ofotíme a v poøádku vrátíme.

Nové Sedlo: Kaštanová alej ke kostelu

Vlasta Kubelíková

HISTORIE
V mìsíci èervnu probìhly dvì akce, ke kterým bychom
se rádi vrátili. 25. èervna 2015 si dìti z místní Základní a
mateøské školy v rámci Závìreèné akademie pøipravily
bohatý program plný písnièek, tancù, básnièek, šerpování
pøedškolákù a rozlouèení s pááky. Souèástí akademie byla
i Pohádka pošácká, kterou si pro dìti pøipravili odsouzení z
Vìznice Nové Sedlo. 27. èervna probìhla již tradièní
Dìtský den.
Dnes vám v rubrice historie pøinášíme plakát, který vám
pøiblíží, jak se slavil konec školního roku v Novém Sedle v
roce 1949.

Nové Sedlo: dnešní Farní ulice
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TJ NOVÉ SEDLO
Vážení a milí fotbalový pøíznivci, pøíprava na novou sezónu je
v plném proudu a zaèátek soutìže se blíží. Náš tým sehrál zatím
jediné pøátelské utkání proti Bøeznu u Chomutova, které je
úèastníkem 1.A tøídy. Zápas skonèil výhrou hostù 3:2, aèkoli naši
hráèi vedli v prvním poloèase 2:0. Když skóre zápasu otevøel
krásnou støelou Gažo a vedení navýšil nový hráè Jan Novák, který
je u nás na hostování z Kryr. Hosté však dokázali hned na zaèátku
druhé pùle snížit a v jejím prùbìhu i otoèit zápas ve svùj prospìch.
Náš tým je pøihlášen i do krajského poháru a první

pøedkolo sehraje dne 15.8. od 17h na domácím høišti proti
celku z Obrnic, které jsou úèastníkem 1. A tøídy.
První zápas v 1.B tøídì sehrají naši fotbalisté na høišti
LOKO Chomutov a to od 10:30 dne 22.8. První domácí zápas
sehrají naši fotbalisté dne 30.8. od 17h proti Kryrùm.
Prosím všechny fanoušky a pøátelé sedelské kopané aby
pøišli podpoøit náš tým na startu soutìže.
Sportu zdar a fotbalu zvláš.
Jakub Èerný
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NOVOSEDELSKÝ ZPRAVODAJ
LETNÍ KINO ŽATEC - kompletní program na SRPEN 2015
1.8.

a

14.8.

21:30

Mission: Impossible - Národ grázlù

31.7.

a

6.8.

21:30

V hlavì

2.8.

21:30

Nedìle

Iracionální muž

7.8.

21:30

Pátek

Nenasytná Tiffany

8.8.

21:30

Sobota

Vykolejená

9.8.

21:30

Nedìle

Bojovník

13.8.

21:30

Ètvrtek

Vìènì mladá

15.8.

21:30

Sobota

Fantastická ètyøka

16.8.

21:30

Nedìle

Pixely

20.8.

21:30

Ètvrtek

Krycí jméno U.N.C.L.E.

21.8.

21:30

Pátek

Rytmus – Sídliskový sen

22.8.

21:30

Sobota

Uuups! Noe zdrhnul…

23.8.

21:30

Nedìle

Dárek

27.8.

21:30

Ètvrtek

Mimoni

28.8.

21:30

Pátek

Nesmrtelný

29.8.

21:30

Sobota

Bláznivá dovolená

30.8.

21:30

Nedìle

Hitman: Agent 47
více informací na: http://divadlozatec.cz/

OPRAVY A REKONSTRUKCE
STØECH

PRANOSTIKA na mìsíc srpen:

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

Høímá-li v srpnu, lze èekat osmého
dne opìt bouøku.

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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