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Vážení ètenáøi zpravodaje, v pondìlí 28. záøí jsem pøed koncertem paní Lenky
Filipové stála pøed tleskajícím kostelem a pøebírala èestné obèanství. Ani potlesk,
ani èestné obèanství však nepatøilo mì, ale mému manželovi panu Jaroslavu
Kubelíkovi, který nás opustil loni v únoru. Bylo mu 69 let a celý svùj život vìnoval
práci pro obec Nové Sedlo. Mimo jiné promítal v šedesátých a sedmdesátých
letech pravidelnì v kulturním domì filmy, v sedmdesátých a osmdesátých letech
získala Osvìtová beseda pod jeho vedením øadu ocenìní na úrovni okresu i kraje,
spoluorganizoval vìtšinu kulturních akcí, napø. plesy, taneèní zábavy, dìtské dny,
ale i setkání rodákù. Ze všech akcí poøizoval fotografie, vedl kroniku obce, stál u
zrodu Novosedelského zpravodaje, do kterého do posledních chvil svého života
psal pøíspìvky. S Novým Sedlem, kde vyrostl, byl „svázán“, tady byl doma.
Ráda bych touto cestou jménem svým i jménem celé rodiny vyjádøila upøímné
podìkování zastupitelstvu obce za udìlené ocenìní, kterého se mému manželovi
dostalo. Velmi si tohoto projevu úcty vážíme a moc za nìj dìkujeme.

ážení spoluobèané, máme pøed sebou podzimní
dny, které budou jistì
sluneèné a krásné.
Opìt se k Vám dostává další
èíslo nového Novosedelského
zpravodaje s øadou aktuálních,
informaèních, sportovních a i
jiných informací. Máme za
sebou další mìsíc, kdy se opìt
udìlala øada vìcí napø.: pokraèují práce na rekonstrukci
dvou bytù po bývalém obecním
úøadu, byly zahájeny práce na
rekonstrukci støechy na kostele
sv. Bartotomìje v Žaboklikách,
byla provedena demontáž plotu
u bývalé pily v Novém Sedle a
další práce.
V pondìlí dne 28. záøí se
uskuteènil v kostele v Novém
Sedle koncert, kde nám zazpívala paní Lenka Filipová.
Všichni diváci, kteøí navštívili
tento koncert, odmìnili naší
pøední zpìvaèku dlouhotrvajícím potleskem. Koncert mìl
velký úspìch u všech návštìvníkù koncertu.
Pravidelnì probíhají pondìlní
svozy bioodpadu (trávy, listí
apod.). Chtìl bych pøipomenout
platnost obecní vyhlášky o
zákazu pálení tohoto odpadu a
rovnìž i vypalování trávy. Pøíští
týden probìhne SVOZOVÁ sobota.
Na závìr mi dovolte pøipomenout, že stále máte možnost
pøispívat svými èlánky do
našeho Novosedelského zpravodaje.
A na závìr bych Vám všem rád
popøál ještì mnoho slunce v
tìchto podzimních dnech a
dobrou náladu.

FILIPOVÉ
28. záøí vystoupila v kostele Nejsvìtìjší trojice a sv. Václava v Novém Sedle
stálice naší populární i klasické hudební scény, zpìvaèka a kytaristka Lenka
Filipová.
Protože se jednalo o oblíbenou zpìvaèku, dalo se pøedpokládat, že o její
vystoupení bude velký zájem. Po sedmnácté hodinì se zaèali u kostela scházet
první posluchaèi. Je jenom škoda, že pøi velkém poètu zúèastnìných, bylo
pomìrnì málo místních obèanù.
Koncert v pùsobivém prostoru kostela s nádhernou akustikou mìl
neopakovatelnou a pøíjemnou atmosféru a divákùm pøinesl skuteènì výjimeèný
zážitek. Komorní vystoupení pøineslo ukázku rùzných žánrù, od popových
èeských a francouzských písní pøes keltské balady až po klasickou kytarovou
hudbu. Ve výjimeèné kostelní atmosféøe nabídla Lenka Filipová za doprovodu
klavíristy Jindøicha Koníøe a virtuosa na irskou harfu Seana Berryho posluchaèùm
hity jako Èásteèné zatmìní srdce, Zamilovaná, Za všechno mùže èas nebo skladba
Mosty jako vzpomínka na Karla Zicha. Velký potlesk sklidily krásné keltské
balady zpívané v angliètinì i v keltštinì, ve kterých se tóny kytary mísily s tóny
irské harfy.
Lenka Filipová je trochu nenápadná dáma, která
svou kytarou, podmanivým hlasem a milým
úsmìvem tìší své fanoušky již øadu let. Sympatická zpìvaèka nemá
hvìzdné manýry, miluje
hudbu a jde jí hlavnì o to,
aby se její práce líbila
fanouškùm. Na èeské
kulturní scénì je tato populární zpìvaèka znaèkou
hudební kvality, ale i
neobyèejné lidské skromnosti. S kytarou a doprovodem udìlala radost všem, kdo
si ji do zcela zaplnìného novosedelského kostela pøišli poslechnout.

Petr Sýkora, starosta

Vlasta Kubelíková, kronikáøka

Vlasta Kubelíková, redaktorka

?
KOSTEL ROZEZNÌL PODMANIVÝ TÓN KYTARY LENKY
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?
ÈESTNÉ

OBÈANSTVÍ PANA
JAROSLAVA
KUBELÍKA
28. záøí 2015 v kostele
Nejsvìtìjší trojice a sv.
Václava pøedal starosta obce
Nové Sedlo dekret o udìlení
Èestného obèanství obce, in
memoriam, panu Jaroslavu
Kubelíkovi. Ocenìní pøevzala v zastoupení rodiny
jeho manželka.
Zastupitelstvo obce Nové
Sedlo udìlilo èestné obèanství obce Nové Sedlo
panu Kubelíkovi jako projev
úcty a výraz podìkování za
celoživotní èinnost v oblasti

kulturního života a dokumentování historie. Jaroslav
Kubelík svùj život zasvìtil
kulturnì osvìtové práci pro
Nové Sedlo a blízké okolí.
Nejvìtší èást svého života
vìnoval dokumentaci života
a pøemìn Nového Sedla.
Jeho archiv zahrnuje množství fotografií, které zùstanou bohatým zdrojem pro
poznávání historie naší
obce.
Statut èestného obèanství
byl využit poprvé v novodobé historii a pan Kubelík
se tak stal prvním èestným
obèanem naší obce.

?
VÝSTAVA
KERAMIKY NA FAØE
V týdnu od 28. záøí do 2.
øíjna 2015 byla na Obecním
úøadì v Novém Sedle k
vidìní výstavka keramiky.
Ženy, které navštìvují
keramický kroužek, prezentovaly na dvoøe bývalé fary
své výrobky. V pondìlí veèer
si výstavu prohlédli posluchaèi koncertu Lenky Filipové, kteøí mìli také

možnost navštívit prostory
novì zrekonstruovaného
obecního úøadu, v úterý se
pøišly podívat dìti z mateøské školky. Mezi vystavovanou keramikou byl
betlém, andìlé, snìhuláci,
kvìtináèe, koèky a mnoho
dalších výrobkù.
Vìøíme, že se výstava
líbila a dìkujeme všem, kteøí
se podíleli na její pøípravì.

redakce zpravodaje

?
BLAHOPØÁNÍ
Ve støedu 16.9.2015 oslavil p. Stanislav Ševèík ze Žaboklik
své životní jubileum
65 let. Za Obec Nové
Sedlo pøišly oslavenci
popøát hodnì zdraví a
ještì hodnì šastných
let a chvil peèovatelky
v DPS pí Hana Kovandová a pí Svìtlana
Prokùpková.
?
ANONYM

V minulém èísle zpravodaje jsme zveøejnili anonymní
dopis, který byl doruèen Krajské hygienické stanici v
Ústí nad Labem. Dnes zveøejòujeme reakci na tento
èlánek. Originál pøíspìvku do zpravodaje je založen v redakci zpravodaje.
Nové Sedlo 6.9.2015

Vážení,
chtìla bych reagovat na èlánek ze zpravodaje „ANONYM“. Po pøeètení èlánku mi bylo známé sestavení dopisu se
stejnými chybami, který dostali Blažkovi loòského roku. Nìkdo jim hodil kámen zabalený v dopise na dvùr. Samozøejmì
„anonymní“, kde jim vyhrožoval, že pokud jim budou štìkat psi, brzy o nì pøijdou. Zanedlouho oba jejich psy nìkdo
otrávil !!!
Ti psi moc neštìkali. Asi je to stejné s rámusem u hospody. Vadí to pouze panu anonymovi. Chtìla bych mu vzkázat.
Víme, kdo jste, bohužel zatím to nemùžeme dokázat. Ale na každého dojde.
Jana Škoulová
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Usnesení
z 8. zasedání ZO Nové Sedlo ze dne 23.9.2015
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo:
- Rozpoètové opatøení è. 6/2015 pøíjmy: 858 000,- Kè, výdaje:
888 000,- Kè, financování: 30 000,- Kè (viz pøíloha na OÚ)
- prodej èástí pozemku p.è. 480/2 v k.ú. Nové Sedlo u Žatce dle geometrického plánu prodej pozemkù p.è.: 480/29, 480/30,
480/31, 480/32, 480/33, 480/34, 480/35, 480/36, 480/37,
480/38, 480/39, 480/40, 480/41, 480/42, 480/43 v k.ú. Nové
Sedlo u Žatce (zahrádky u bytovek)
- zámìr pronájmu-pachtu èásti pozemku p.è. 181/2 v k.ú. Nové
Sedlo u Žatce
- prodej pozemku st.p.è. o výmìøe 37 m2 v k.ú. Bøežany u Žatce
- zastavìná plocha a nádvoøí, soušástí pozemku je budova bez
èp. a è. ev. - p. M. Rešetkovi za cenu 740,- Kè
- udìlení Èestného obèanství in memoriam panu J. Kubelíkovi
za celoživotní práci pro Obec Nové Sedlo v oblasti kultury a
historie
Poznámka: s úplným znìním usnesení se mùžete seznámit na
úøední desce

KULTURA

Ve støedu 14.10.2015 v 9.00 hodin v zasedací
místnosti OÚ Nové Sedlo
probìhne zdravotní pøednáška
o bylinkách a mastièkách na potlaèení bolesti
pohybového aparátu èlovìka a o léèebné
kosmetice.
Pøednášející bylinkáø: Štenbaur Karel,
bývalý spolupracovník bylinkáøe Pavla Váni.
Tužku, papír na poznámky a dobrou náladu s
sebou :-)
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?
Staré a nové pohledy na naše obce
na lidských životech v obci, které si válka vyžádala, jsou
V záøijovém vydání Novosedelského zpravodaje vám uvedeny v bronzové desce váleèného pomníku, kde 18 jmen
pøinášíme pohled na Pomník obìtí 1. svìtové války z roku bude pro potomstvo navždy zachováno v pamìti.
Pamìtní kniha obce Nové Sedlo z roku 1933
1925, pohled z roku 2011 a výpis z Pamìtní knihy obce
Nové Sedlo z roku 1933, ve které se uvádí, za jakých
okolností pomník vznikl.
Rozmach obce ve svém vývoji náhle pøerušila válka
(1914), jakou svìt ještì nikdy nezažil. Právì bylo
rozpracováno krásné dílo míru, vnìjší obnova kostela, když
byla vydána vyhláška o mobilizaci všech obrany
schopných mužù, kteøí museli opustit svá pracovní místa a
nastoupit do služeb kruté války, o které doufali, že brzy
skonèí. O Vánocích, kdy štìdroveèerní zvony zvìstovaly
lidem na celém svìtì mír, vrátila se znovu nadìje, že se vrátí
a pøinesou zemi a øíši toužebný mír. Ale mìlo být jinak.
Moøem krve a slz vstoupilo lidstvo do nového èasu.
Arci hrdinové za ne výslovných nesnází a trmácení
bránili nepøíteli prùlom do naší zemì a chránili ji pøed
ohavným pustošením a plenìním, ale byli zde též lidé v
zázemí, kteøí nebyli ušetøeni obìtí, nouze a strádání. Obìti
Pohled na pomník 11.11.2011
- uctìní památky váleèných veteránù

ZŠ a MŠ Nové Sedlo
?
1. záøí 2015 zaèal nový školní rok
?
Pøijetí daru v Mateøské školce v Novém Sedle
V mìsíci záøí pøedal starosta obce Petr Sýkora dìtem ve školce
Dìti èeká v novém školním roce výuka plavání, výuka na
dopravním høišti, zájmové kroužky, návštìva divadla, hraèky a tím „vozový park” rozšíøil :-). Dìti jsou z nových
spousta projektù a jiných akcí a èinností, které si pro nì náklaïáèkù a koleèka nadšené.
pøipraví paní uèitelky.
Všem dìtem a žákùm pøejeme hodnì úspìchù ve škole,
radosti a zážitky v novém školním roce.

DIVADELNÍ PØEDSTAVENÍ

ZDRAVÁ VÝŽIVA
KDY: 22.10.2015 od 10.00 hod.
KDE: v ZŠ a MŠ Nové Sedlo
Na pøedstavení vybíráme 40,- Kè

Mgr. Lenka Souèková, øeditelka
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Spolek pro rozvoj Sedèic

HALLOWEEN

Spolek pro rozvoj Sedèic
Podìkování za ne lhostejnost
Každá obec vypadá tak, jak se o ni stará zastupitelstvo obce
a jednotliví obèané....a tak Sedèice jsou takové, jaké jsou.
Mnohým obèanùm ale není jedno, jak vypadá místo, kde žijí
a bydlí a jsou ochotni ve svém èase pro to nìco udìlat. A tak
se i nìkteøí èlenové Spolku dohodli, že poèmáraná hospoda opravdu nevypadá dobøe, vzali štìtky a barvu a jedno sobotní
dopoledne vše napravili.
Dovolte, abych tímto podìkovala všem tìm, kterým není jedno, v jakém prostøedí žijí.
Více o aktivitách Spolku pro rozvoj Sedèic naleznete na www.sedcice.wz.cz a na facebookovém profilu.
KDY: 3.11.2015 (od 8.00 hod.)
KDE: v MŠ Nové Sedlo
S SEBOU: strašidelnou masku a super náladu

Alena Stejskalová

HISTORIE
?
STARÁ TRA Železnice Žabokliky Bøezno u Chomutova
Nìkteøí z nás si ještì
pamatují tzv. starou tra, po
které si krátili cestu ze
železnièní stanice Žabokliky
do Bøežan a Èíòova. Tato
železnice je unikátní tím, že
její existence trvala jen
velice krátce. Její provoz byl
zahájen 8.8.1873 a v
provozu byla necelých 6 let.
Stala se tak první zrušenou
parostrojní tratí na našem
území.
Dne 28.6.1875 se po trati
projel zvláštní vlak, ve
kterém cestovala rakouská
císaøovna a ruská carevna do
lázní Karlovy Vary.
Výstavba trati Plzeò Bøezno probíhala v dobì
krachu na vídeòské burse,

její trasa vedla po nestabilních svazích nad øekou
Ohøe, které se sesouvaly,
zároveò ji poškodily katastrofální povodnì na Støele,
kolem které vede. To vedlo k
finanènímu zhroucení Spoleènosti Plzeòsko-bøezenské
dráhy, vznikla pro propojení
Plznì se severoèeskou hnìdouhelnou pánví, a kterou
nakonec musel po nìkolika
letech pøevzít stát. To již byl
provoz na trati Žabokliky –
Bøezno zastaven.
30.6.1879 byla doprava
na této trati z dùvodu nìkolika obrovských sesuvù
zeminy na koleje a nerentabilnost provozu ukonèena. Jiné zdroje uvádìjí rok
ukonèení provozu 1880.
Bývalá tra je dodnes v
krajinì viditelná.

?
Dovolte, abych pøidal poznámku k výše uvedenému èlánku od paní Stejskalové.
Oceòuji pøístup nìkolika
málo místních obèanù pøi
zvelebování obce. Ale
mnohem více bych ocenil,
kdybychom se rovnìž dozvìdìli, kdo hospodu poèmáral,
abychom mohli náklady na
opravu po nìm vymáhat.
Víte, ono po nìjakém
darebákovi nìco opravit je

jednoduché, ale protože
hloupý a svým zpùsobem
primitivní darebák škodu
udìlá znovu a pùjde to tak
poøad dokola. Ale pokud by
musel škodu zaplatit, tak už
by se choval jinak a pøestal
nièit obecní majetek.
Možná, že by rovnìž vìci
prospìlo, kdyby obèané byli
více všímavìjší a hned
upozornili na páchání takovéhoto vandalismu.
Petr Sýkora, starosta

Pohled na „starou
tra“ od nádraží
Žabokliky

Pamìtní kniha obce Nové Sedlo z roku 1933,
www:zrusenetrate.wz.cz,
www:/nechranic.webgarden.cz, www:/zrus-zan-zel.blog.cz
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TJ NOVÉ SEDLO
Vážení a milý sportovní pøátelé, podzimní
èást 1. B tøídy skupiny C je v plném proudu a
naši fotbalisté sehráli v mìsíci záøí nìkolik
zajímavých utkání. Ze tøí utkání dokázali
vytìžit 6 mistrovských bodù a drží se tak v
polovinì tabulky, což je na nováèka soutìže
pìkný poèin.
První utkání v mìsíci záøí hráli naši fotbalisté
na høišti Ervìnic. Po posledním nevydaøeném
domácím zápase proti Kryrùm byl úkol jasný,
zvítìzit v tomto utkání a neztratit tak kontakt s
èelem tabulky. Od zaèátku utkání toto
pøedsevzetí plnili na výbornou. Hned z prvního
útoku se trefil Loos a domácí byli jako opaøení.
Naši fotbalisté od vstøelení úvodní branky
domácím prakticky nepùjèili balon až na pár
ojedinìlých šancí, které zlikvidoval skvìle
chytající Haštaba. Ve 37. minutì pøišla
uklidòující pojistka. Do samostatného úniku se
dostal Hodas, který byl ve velkém ètverci
faulován a rozhodèí nemìl jinou možnost než
odpískat pokutový kop. Balon si na puntík
postavil Loos a neomylnì zvýšil na 2:0 pro

hosty. Tak skonèil i první poloèas. Do druhého
poloèasu naši fotbalisté nastoupili s cílem
udržet náskok a odvézt si všechny body z
venkovního høištì. Tento úkol splnili na
výbornou. V 54. minutì zvýšil Loos už na 3:0 a
bylo hotovo. V 74. minutì dokázali domácí
snížit na rozdíl dvou branek ale za tøi minuty už
to bylo zase o tøi branky, když se trefil Èerný, po
výborné pøihrávce od Loose. Petr Loos dokázal
dát ještì dvì branky a naši fotbalisté si odvezli
dùležité body.
V dalším utkání mìli naši fotbalisté volno,
protože Klášterec byl pøed soutìží pøesunut do
1. A tøídy. Volno jim ale moc nepomohlo.
Zajíždìli totiž na høištì Kopist, kde pøedvedli
doslova bídný výkon. Od zaèátku utkání se nic
nedaøilo. Nedokázali si pøihrát a vystøelit už
vùbec. Odvezli si tak z Kopist porážku 3:0 a
pocuchané sebevìdomí.
Poslední zápas v záøí sehráli naši fotbalisté
na domácí pùdì, proti celku z Vroutku.
Vrouteètí pøijeli ve velmi slabé sestavì a tak
bylo prakticky rozhodnuto pøed zápasem.

Ovšem zdání klame a naši fotbalisté se na gól
hodnì nadøeli. Šancí byla spousta ale ne e ne se
trefit. Gól padl až 5 minut pøed poloèasem a ze
hry se trefil Loos. Do druhého poloèasu se tak
šlo za stavu 1:0 pro domácí. Domácí se snažili
náskok navýšit, ale to se povedlo až v 80.
minutì, když se trefil Jarolím. Utkání skonèilo
vítìzstvím domácích 2:0.
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 naši fotbalisté pøivítají na
domácím høišti celek z Tuchoøic dne 11.10. od
16h,dne 17.10. zajíždí naši fotbalisté do
Èernovic kde hrají od 12h. V posledním
utkání v øíjnu zajíždí naši fotbalisté na høištì
Lomu kde hrají dne 24.10. od 11h.Prosím
všechny fanoušky a pøátelé sedelské kopané
aby pøišli podpoøit náš tým.
Sportu zdar a fotbalu zvláš.
Jakub Èerný

DIGITÁLNÍ KINO ŽATEC - Program na ØÍJEN
2015
2.10. 17:30 / 15.10. 17:30 MUNE: STRÁŽCE MÌSÍCE 3D
2.10. 20:00 / 4.10. 17:30 WILSONOV
9.10. 20:00 / 18.10. 20:00 WILSONOV
4.10. 20:00
MARAN 3D
4.10. 15:00 / 6.10. 17:30
HOTEL TRANSYLVÁNIE 2-3D
8.10. 17:30 / 14.10. 17:30 ( 2D )HOTEL TRANSYLVÁNIE 2-3D
1.11. 15:00 ( 2D )
HOTEL TRANSYLVÁNIE 2-3D
6.10. 20:00
NIKDY NENÍ POZDÌ
8.10. 20:00
AMERICAN ULTRA
9.10. 17:30 / 11.10. 17:30 PAN 3D
28.10. 17:30
11.10. 20:00
11.10. 15:00
15.10.
20.10.
20.10.
23.10.

PAN 3D
GANGSTER KA
V HLAVÌ 3D 11.10. 17:30
MLÁDÍ – Film s Pøívlastkem
LAPUTA
PIXELY 3D
PURPUROVÝ VRCH
PARANORMAL ACTIVITY: THE
GHOST DIMENSION 3D
POSLEDNÍ LOVEC ÈARODEJNIC
MIMONI 2D

20:00
17:30
20:00
20:00

23.10. 17:30
25.10. 15:00
25.10. 17:30
25.10. 20:00
28.10. 20:00
29.10. 17:30
29.10. 20:00 / 1.11. 20:00

NÁVRAT DO BUDOUCNOSTI 1 Remástrovaná verze
NÁVRAT DO BUDOUCNOSTI 2 Remástrovaná verze
ZTRACENI V MNICHOVÌ
MUŽ NA LANÌ 3D
FAKJÙ PANE UÈITELI 2

více informací na: http://divadlozatec.cz/

Pranostika na mìsíc øíjen:

OPRAVY A REKONSTRUKCE
STØECH

Èím déle vlaštovky u nás v øíjnu
prodlévají, tím déle pìkné a jasné
dny potrvají.

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