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ážení spoluobèané, slunné
odpoèinkové dny dovolených, prázdnin jsou již
pomalu za námi a školáci opìt
zasedli do školních lavic. Touto
cestou bych chtìl všem školákùm,
zejména prvòáèkùm popøát mnoho
úspìchù v novém školním roce, i
když málem došlo k ohrožení
zahájení školního roku z dùvodu
èásteèného vytopení školy. Naštìstí
se oprava podaøila vèas dokonèit
(malování, oprava elektroinstalace
atd.) pouze oprava prostor školní
družiny bude dokonèena do 12. záøí
vèetnì nového nábytku.
Opìt se po delší dobì objevil
anonymní dopis, ale protože není
komu odpovìdìt (asi si pisatel sám
sobì nevìøí), skonèil v koši - viz
èlánek uvnitø NZ.
Nadále probíhají nìkteré práce
napø. rekonstrukce bývalého obecního úøadu, úprava oplocení okolo
bývalé pily. Koncem mìsíce záøí
budou zahájeny práce na opravì
kostela sv. Bartolomìje v Žaboklikách, tato rekonstrukce potrvá
cca minimálnì pìt let v závislosti na
získaných finanèních dotacích.
Dále bych Vás chtìl pozvat na
koncert, který se jako každý rok
koná pøi pøíležitosti státního svátku
a svátku sv. Václava v našem
místním kostele. Letos zde vystoupí
známá zpìvaèka Lenka Filipová.
Tìšíme se na Vaše pøíspìvky do
Novosedelského zpravodaje, kde
máte možnost nás ostatní seznámit
se svými podnìty a nápady.

Vážení ètenáøi zpravodaje,
èas prázdnin a dovolených právì skonèil
a rok se nám zase pøehupuje blíž ke svému
konci. Máme pøed sebou záøí, zaèátek
podzimu a návrat žákù do školních lavic. Pro
rodièe to potom znamená shánìní a nákupy
rùzných školních pomùcek. Zahájení
školního roku v novosedelské škole s sebou
sice pøineslo trochu adrenalinu v podobì
vytopené školy, ale zamìstnanci školy a

V. Kubelíková, kronikáøka

Kolumbárium na
høbitovì
V dubnu 2012 bylo na høbitovì v Novém
Sedle vybudováno nové místo pro ukládání
pohøebních uren – kolumbárium s poètem
12 míst. Od té doby se zájem o tento zpùsob
ukládání ostatkù blízkých zvýšil natolik, že
zastupitelstvo obce rozhodlo o jeho
rozšíøení a v srpnu letošního roku byla
postavena další èást s šesti novými místy.

Rekonstrukce budovy
bývalého obecního
úøadu
V létì byla zahájena rekonstrukce
budovy bývalého Obecního úøadu v Novém
Sedle. Na budovì byla vymìnìna okna a v
souèasné dobì probíhají práce uvnitø
objektu. Pøi této rekonstrukci budou
vybudovány dva nové nájemní byty.

Stanislav Ševèík - Žabokliky
Jaroslav Havel - Èíòov
Marie Ježková - Žabokliky
Blahopøejeme a pøejeme hodnì
zdraví, spokojenosti
a pohody.

UPOZORNÌNÍ!
Vážení...Vás, kteøí chodíte se svými
psími miláèky na procházky informujeme,
že v obci Nové Sedlo jsou minimálnì ètyøi
umístìné schránky pro psí exkrementy, které
obsahují zelené sáèky a slouží pro sebrání
psích výkalù.
Zároveò Vás upozoròujeme, že pokud
nebudete využívat této služby a sbírat psí
exkrementy po svých mazlíècích v
prostranstvích, která jsou veøejná (tj. dìtské
høištì, chodníky...), bude tato záležitost
postoupena ke správnímu øízení.

Havárie vody v
Základní a mateøské
škole

Petr Sýkora, starosta
Jubilea
od 1.9. do 30.9.2015
V mìsíci záøí oslaví
svá životní jubilea tito obèané:

obecního úøadu zvládli všechno na
výbornou.
V záøí zaèíná podzim, jeho první
polovina je známá jako babí léto, ještì svítí
sluníèko a je teplo. Ke konci mìsíce ale
zaèíná neèas a plískanice. Zpøí-jemnìte si
podzimní dny skvìlou hudbou a pøijmìte
pozvání na koncert Lenky Filipové, který
probìhne 28. záøí v 18.00 hodin v kostele v
Novém Sedle.

Všechno nejlepší, hodnì zdraví, štìstí,
radosti, pohody a
mnoho krásných
okamžikù paní

JIØINÌ LANGOVÉ
ke krásnému jubileu
pøeje
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Dva týdny pøed zahájením školního roku
došlo v ZŠ a MŠ Nové Sedlo k havárii, když
praskl pøívod vody na toaletách. Voda
poškodila prostory školní družiny a èásteènì
mateøské školy, zatekla pod koberec,
poškodila nábytek, osvìtlení i uèební
pomùcky. Vyplavené prostory bylo nutno
vysušit, znovu vymalovat a opravit
elektroinstalaci.
Celou dobu se intenzivnì pracovalo na
odstranìní škod tak, aby nebyl ohrožen
zaèátek školního roku. Následky havárie
byly vèas odstranìny, takže provoz
Mateøské školy mohl být zahájen dle plánu
již 31. srpna a do školy mohly dìti nastoupit
1. záøí.

pokraèování ze strany 1...

ANONYM
S anonymem se setkal urèitì
každý z nás. Nejlepší obranou
proti nim je ignorace. Proto
také na jejich „výtvory“ ve
zpravodaji nereagujeme. Tentokrát udìláme výjimku.
Èlovìk, který má svùj názor,
se pod nìj umí podepsat a stojí
si za ním. Ne tak anonym. Ten
se vyznaèuje pøedevším tím, že
se pod svùj názor neumí nebo
nechce podepsat, „podepíše“
ho smyšlenými podpisy, chce
skrýt svou totožnost. Vìtšinou
jde o "vyøizování" úètù anonym má na nìkoho vztek,
nìkomu závidí, cítí se ublížen a
neumí situaci øešit jinak.
Anonymní dopisy samozøejmì nezveøejòujeme, ale jak
jsme již uvedli, udìláme
výjimku. Pøeètìte si i vy, co
dokáže anonym vytvoøit.
Krajské hygienické stanici v
Ústí nad Labem byla doruèena
stížnost na místní pohostinství.
Pisatelé žádají o prošetøení
stížnosti, ale bohužel neuvedli
na jakou adresu jim výsledek
tohoto šetøení má být sdìlen.

Podpisy jsou neèitelné, kontakt
není uveden. Proè se pisatel
nepodepíše pravým jménem?
Má strach, že se jeho jméno
dozví nìkdo z lidí, kteøí jej
osobnì znají? Bojí se nebo má
strach z ostudy? Nebo chce
„jenom“ ublížit?
Závìrem bychom chtìli
vzkázat všem anonymùm.
Podnìty, které Obecní úøad
Nové Sedlo dostane nepodepsané, nikdo z jejich zamìstnancù nebude øešit. Týká
se to anonymních dopisù, emailù z úèelovì založených
adres, SMS zpráv ze skrytých
èísel, nebo pøíspìvkù do elektronických komunikaèních
aplikací, které neobsahují
jméno a kontakt pisatele.
Pokud chcete nìco kritizovat,
máte možnost vyjádøit svùj
názor. Pøijïte se svojí stížností
na Obecní úøad, obrate se na
zastupitele nebo napište
pøíspìvek do zpravodaje. Na
jednom pravidle však budeme
trvat – kritizujte, vyjádøete svùj
názor, ale podepište se,
neschovávejte se zbabìle za
smyšlená jména a podpisy. •

jsou oceòovány pøíkladné
stavby, které jsou pøínosem pro
rozvoj obcí, jejich prostøedí a
kulturního dìdictví a mohou se
tak stát inspirací pro ostatní.
Ocenìné stavby sumarizuje
každoroènì vydávaná propagaèní publikace „Stavby
venkova“ v edici Tváø venkova. V našem pøípadì obec
pøevzala úplnou odpovìdnost

za nevyužitou památku, kterou
postupnì opravila a zpøístupnila veøejnosti.
Dìkujeme všem obèanùm,
kteøí se aktivnì zapojují do
života v našich obcích, kteøí
chtìjí, aby naše obce žily, a v
pøíštích letech jsme tøeba
získali další prestižní ocenìní. •

Ocenìní Modrá stuha pøedala námìstkynì - ministrynì pro místní
rozvoj Ing. Klára Dostálová

KULTURA

Vesnice roku
2015
Stalo se již zavedenou
tradicí, že se Nové Sedlo
pravidelnì úèastní soutìže
Vesnice roku. V letošním roce
se o prestižní titul Vesnice roku
2015 Ústeckého kraje ucházelo
celkem 22 obcí a naše obec
dosáhla na další skvìlé umístìní. 26. srpna 2015 se
konalo krajské vyhlášení
výsledkù letošního roèník, na
kterém starosta obce pan Petr

Sýkora pøevzal ocenìní v
podobì symbolické Modré
stuhy – za spoleèenský život,
ke které se váže i finanèní
odmìna.
Mimo Modré stuhy komise
soutìže Vesnice roku 2015
ocenila rekonstrukci budovy
bývalé fary na obecní úøad a
udìlila naší obci Zlatou cihlu
za rekonstrukci objektu
bývalé fary a èestné uznání
Za péèi o hmotné kulturní
dìdictví. Zlatou cihlou v
Programu obnovy venkova

Mezinárodní
setkání
Žaboobcí
Tradièní setkání tìchto obcí
bylo letos již 13. roèníkem a
konalo se 21.-23. srpna 2015 v
Žabokrekách nad Nitrou.
Obec Žabokreky nad Nitrou
patøí do Trenèanskeho kraje, v
okrese Partizánske. Leží mezi
pohoøími Povážský Inovec a
Tríbeè.Nedaleko obce teèe
øeka Nitra. Obec má témìø
1700 obyvatel..
Tradice setkávání Žaboobcí
vznikla v Žaboklikách na
Žatecku. Letos se zúèastnilo
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sedm obcí – Žabokliky.
Žabonosy,Žabovøesky nad
Ohøí, Žabovøesky u Èeských
Budìjovic , Žabeò, Žabokreky
u Martina a organizující Žabokreky nad Nitrou.
V pátek 21. srpna se obce
rozlosovaly a veèer se konala
country zábava. V sobotu
dopoledne navštívily hosté
kostel Panenky Marie ,øímskokatolické církve a biofarmu
manželù Ïurkových, kde
kromì zvíøectva a krásného
prostøedí, byly pøipraveny domácí chutné pokrmy. Prohlídka
ekofarmy stála za podívanou.
Dále návštìvníci mohli
zhlédnout mauzoleum rodinné

KULTURA...pokraèování ze strany 2
hrobky Žabokrethyových.
Po obìdì, který se konal v
budovì místní školy, bylo
zahájeno Mezinárodní klání
zúèastnìných obcí. Jako
obvykle
nejdøíve zaznìly
státní hymny obou republik.
Disciplíny byly ètyøi a šlo v
nich pøedevším o legraci jako
ostatnì vždycky a nešlo
opravdu o vítìze. Moderátorem
byl Radek Kajman Komoráš ,
který se zasloužil o zábavu
všech zúèastnìných. Pøipomeòme, že zakladatelem
setkávání Žaboobcí byl Roman
Daniš, bývalý starosta obce

Nového Sedla Vladimír Koøenský, Jan Sivok a právì
zmínìný Radek Komoráš.
Stala se z toho velká tradice a je
úžasné, že trvá již 13 let.
Víkend byl opravdu vydaøený a všem se to moc líbilo a
ani vzdálené kilometry by
zúèastnìné obce neodradily od
své úèasti.
V nedìli po snídani se
všichni rozlouèili v pøátelském
duchu a rozjeli se do svých
domovù.
Budou se tìšit na pøíští
setkání v roce 2016, které se
koná v Žabonosích.

Hanka
Kovandová
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Tradièní
koncert v
kostele v
Novém Sedle
Obecní úøad Nové Sedlo poøádá každoroènì u pøíležitosti
svátku sv. Václava a dne Èeské
státnosti koncert v kostele
Nejsvìtìjší trojice a sv. Václava v Novém Sedle. Také
letos vás zveme 28. záøí 2015 v
18:00 hodin do kostela, kde
tentokrát vystoupí zpìvaèka a
kytaristka Lenka Filipová.

Zpìvaèka a kytaristka Lenka
Filipová studovala na pražské
konzervatoøi a poté na Mezinárodní hudební akademii v
Paøíži obor klasická kytara.
Dosud vydala více než 20 alb
rùzných stylových žánrù.
Vìtšina z nich byla ocenìna

jako zlatá nebo platinová.
Pùsobí také jako autorka hudby
a øada jejích skladeb se stala
velkými a trvalými hity.
Koncertovala ve vìtšinì
zemích Evropy, v Japonsku,
USA, Kanadì a Austrálii, získala Grand Prix na kytarovém
festivalu v Nizozemských Antilách a èeskou Cenu Grammy.
Podnikla koncertní turné s
Francisem Cabrelem a byla
hudebním hostem koncertu
Céline Dion pøi jejím turné v
Èechách. Hovoøí plynnì rusky,
francouzsky a anglicky. V
souèasné dobì se vìnuje
hlavnì koncertování s projektem Concertino a pøipravuje
další projekty.
Øadová alba: Zamilovaná,
Quo vadis, Lenka, Øeka života,
Èásteèné zatmìní srdce, Lenka
vypravuje pohádky z kytary,
Pocit 258, Svìt se zbláznil,
Lidové písnièky, Tisíc zpùsobù
jak zabít lásku.
Akustická alba: Live,
Concertino – Live
Klasická alba: Concertino,
Over the rainbow, Concertino
II, Concertino
http://www.lenkafilipova.cz/

Staré a nové pohledy na naše obce
Pøinášíme vám další z fotografií pana Fritze Webera, na kterém je zachycena Hlavní ulice v Novém Sedle. Snímek byl poøízen pøed
80 lety v roce 1935. Spodní snímek zachycuje tuto ulici v dnešní dobì.

HISTORIE
V srpnovém èísle Novosedelského
zpravodaje pøinášíme nìkolik informací o
dnes již zrušené železnièní zastávce
Žabokliky. Informace o žaboklickém
nádraží a zveøejnìné fotografie jsme
získali na internetových stránkách
vìnovaných historii a souèasnosti tratì 160
(SŽDC) - http://trat160.ic.cz a stránkách
Pøátel železnic - http://spz.logout.cz.

Tra Plzeò – Žatec, jejíž souèástí byla i
železnièní stanice Žabokliky, byla
postavena v poslední ètvrtinì 19. století, za
úèelem pøepravy hnìdého uhlí ze severních
Èech do Bavorska. Služba výpravèích byla
v železnièní stanici Žabokliky ukonèena
dne 12.5.2006, osobní pokladna v pøedstihu
již 1.5.2006. Povinnosti pøebrala výpravní
železnièní stanice Podboøany, odkud je
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stanice Žabokliky dálkovì øízena.
V souèasné dobì Èeské dráhy nabízí
volné administrativní a komerèní prostory
se sociálním zázemím v budovách
železnièní stanice Žabokliky k pronájmu,
jako nebytové prostory vhodné pro rùzné
èinnosti malých nebo støedních firem,
pøípadnì spoleèenských organizací.
...pokraèování na str. 5

...pokraèování ze strany 4

Žabokliky nádraží 1980

Žabokliky nádraží - srpen 2012
Žabokliky nádraží 1954

Lepenkové jízdenky z
výdejny Žabokliky z let
1988 a 2000

TJ NOVÉ SEDLO
Vážení fotbaloví pøíznivci, fotbalová
sezona 2015/2016 už je v plném proudu a
naši fotbalisté mají za sebou již 2
mistrovská utkání v nové soutìži.
Oficiálnímu zaèátku sezony pøedcházel
zápas pøedkola krajského poháru. Kde se
naši fotbalisté utkali na domácím høišti s
úèastníkem 1. A tøídy Obrnicemi. Zápas
byl od zaèátku v jednoznaèné režii
hostujících fotbalistù, kteøí v prvním
poloèase dokázali vstøelit tøi góly, zatím co
domácím se nedaøilo a gól nedali žádný. V
druhém poloèase se domácí osmìlili a
soupeøe z vyšší soutìže dokázali potrápit. I
pøes to, že se hostùm hned na zaèátku druhé
pùle podaøilo náskok navýšit na 4:0. První
gól domácích vstøelil v 49 minutì Jarolím.
Ovšem hosté hned vzápìtí odpovìdìli a
opìt navýšili svùj náskok na 4 góly.
Domácím se ještì podaøilo dvìma góly
Èerného snížit, ale to bylo vše. Hosté se
ještì trefili dvakrát a se skóre 7:3 si
odváželi postup do hlavní soutìže
krajského poháru.
V prvním utkání 1. B tøídy zajíždìli naši
hráèi na høištì rezervy Loko Chomutov B.
Kabina i fanoušci byli plni oèekávání, jak
se nováèek soutìže uvede v prvním
mistrovském utkání. A byla to premiéra
nad míru vydaøená. Naši fotbalisté

nastoupili sice v oslabené sestavì, bez
klíèových hráèù Jarolíma a Hodase ale na
jejich høe to nebylo vùbec znát. Od první
minuty na soupeøe vlétli a hráèi
Lokomotivy byli zaskoèeni. V první šanci
zápasu se ocitl Loos, ale branku jen tìsnì
netrefil. V další šanci už se nemýlil, když v
úniku položil brankaøe domácích a míè
uklidil do prázdné branky. V prvním
poloèase mìl na kopaèkách navýšení
skóre, hostující Krupièka ale šance se
zalekl a domácí obránci mu zakonèení
znemožnili. Do kabin se šlo za stavu 1:0
pro hosty. V prvních 10 ti minutách
druhého poloèasu mìli hosté 4 vyložené
gólové šance ale ani jednou se netrefili. Až
v 68 minutì po rychlé rozehrávce dokázal
skóre navýšit hostující Novák, svým
prvním gólem za Nové Sedlo. Po té však
hosté vypadli z role a v 71. minutì dokázali
domácí snížit na rozdíl jedné branky. V 8.5
minutì už bylo srovnáno a zápletka byla na
svìtì. Už to vypadalo, že zápas skonèí
remízou, ale domácím se povedl
neskuteèný kousek. V 91. minutì vystøídali
brankáøe, který byl zøejmì specialistou na
penalty, které se v pøípadì remízy kopou.
To se však domácím stalo osudným.
Hostující Novák nacentroval balón do
velkého vápna, støídající brankáø
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„specialista“ ho podbìhl a Petr Loos svým
druhým gólem v zápase zaøídil výhru
nováèka soutìže. Naši hráèi vyloupili
Chomutov a pøivezli si domù první tøi body
v krajské soutìži.
V druhém utkání soutìže se fotbalisté
Nového Sedla pøedstavili poprvé v domácí
prostøedí a bylo to hned v malém derby
proti Kryrùm. Utkání pøitáhlo spoustu
diváku a tak vyprodaný areál v Novém
Sedle mohl sledovat velice atraktivní
utkání. Od zaèátku utkání se hrál
vyrovnaný fotbal. V první šanci se ocitli
domácí hráèi, ale Žid nedokázal trefit v
malém vápnì prudký centr a tak byl stav
nerozhodný až do 12. minuty, když se trefil
hostující hráè z pøímého kopu a otevøel
skóre utkání. Domácí však dokázali
srovnat hned za 10 minut, když domácí
Loos dokázal pøetlaèit obránce a brankáøi
nedal šanci. Vyrovnaný stav vydržel až do
42. minuty, když se trefil po krásné akci
domácí Jarolím a otoèil skóre ve prospìch
domácích. Vedení však domácím dlouho
nevydrželo a hned z rozehry dokázali hosté
srovnat. Do šaten se šlo za vyrovnaného
stavu 2:2. Na zaèátku druhého poloèasu
mìl velkou šanci Jarolím, ale nepromìnil a
hosté trestali. Ve 49. minutì už vedli 3:2. K
vyrovnáním domácím moc nescházelo.

...pokraèování ze strany 5
Snad je trochu fotbalového umu a štìstí. Ve
dvou velkých šancích se ocitl Jarolím, ale
ani jednou nedokázal vsítit. Bohužel tohle
byl zlomový moment zápasu a góly støíleli
jen hosté, když už vedli rozdílem 6 ti
branek, bylo jednoznaènì rozhodnuto.
Domácí sice ještì dokázali vstøelit dva
góly, ale se zápasem už nic udìlat
nedokázali. Kryrští si tak odvezli ze Sedla
tøi body. Je tøeba podotknout, že hráèi
Nového Sedla byli lepším týmem v tomto
zápase, ale svou nezodpovìdností a

pøístupen darovali soupeøi minimálnì 4
góly.
Chtìl bych podìkovat všem fanouškùm za podporu a skvìlou
návštìvu pøi domácím i venkovním
zápase. A pozvat je na další dùležitá
podzimní utkání.
V dalším kole zajíždí naši fotbalisté na
høištì Ervìnic B dne 6. 9. 2015 od 17h,
dne 13. 9 2015 mìli hrát naši fotbalisté
na domácím høišti proti Klášterci, ten se
ale pøihlásil do 1. A tøídy a tak je v

tomhle datu volno. Dne 19. 9. 2015 od
13h hrají naši na høišti Kopist a poslední
utkání v mìsíci záøí sehrají naši
fotbalisté na domácím høišti dne 27. 9.
2015 od 16:30 proti celku z Vroutku.
Prosím všechny fanoušky a pøátelé
sedelské kopané aby pøišli podpoøit náš
tým.
Sportu zdar a fotbalu zvláš.
Jakub Èerný

LETNÍ KINO ŽATEC - program na ZÁØÍ 2015
11.9.

21:00

MUNE – STRÁŽCE MÌSÍCE

12.9.

21:00

GANGSTER KA

13.9.

21:00

SINISTER 2 ¨

29.9.

21:00

ROGER WATERS - THE WALL

METROPOLITNÍ OPERA V HD ROZLIŠENÍ 2015/2016
- pøímé pøenosy v krásném divadelním prostøedí žateckého divadla

Sobota 3. øíjna 2015
Sobota, 17. øíjna 2015
Sobota, 31. øíjna 2015
Sobota, 21. listopadu 2015
Sobota, 12. prosince 2015

18:45
18:45
16:45
18:15
18:45

Sobota, 16. ledna 2016
Sobota, 30. ledna 2016
Sobota, 5. bøezna 2016
Sobota, 2. dubna 2016

18:45
18:45
18:45
18:45

Sobota, 16. dubna 2016
Sobota, 30. dubna 2016

18:45
18:45

Giuseppe Verdi: Il Trovatore (Trubadúr)
Giuseppe Verdi: Otello
Richard Wagner: Tannhäuser
Alban Berg: Lulu
Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute
(Kouzelná flétna)
Bonusová opera k 10. výroèí existence projektu.
Záznam je z roku 2006.
Georges Bizet: Les Pêcheurs de Perles (Lovci perel)
Giacomo Puccini: Turandot
Giacomo Puccini: Manon Lescaut
Giacomo Puccini: Madama Butterfly
(Madame Butterfly)
Gaetano Donizetti: Roberto Devereux – Met premiéra
Richard Strauss: Elektra
více informací na: http://divadlozatec.cz/

Pranostika na mìsíc záøí:

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

Ozve-li se v záøí hrom, bude v
zimì zavát každý strom.
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