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V

ážení spoluobèané, opìt se k
Vašim rukám dostává nové
èíslo Novosedelského zpravodaje s øadou nových informací ze
života v našich obcích. Uplynul nám
další mìsíc, kdy se opìt udìlala øada
vìcí. Nejvíce èasu pracovníci obce
vìnují podzimnímu úklidu našich obcí,
kdy se dennì odváží nìkolik valníkù
napadaného listí a dalšího bioodpadu
na skládku, který již zanedlouho
budeme zpracovávat na kompost. Obec
již zakoupila mobilní kompostárnu,
traktor a nakladaè za 3,5 mil. Kè na což
získala dotaci ve výši 3,2 mil. Kè.

V pøedminulém èísle jsme Vás
informovali o úspìchu v soutìži
Vesnice roku 2015, kde Nové Sedlo
získalo Modrou stuhu vèetnì finanèní
èástky 125.000,- Kè. A tento týden jsme
obdrželi pøípis z Ministerstva pro
místní rozvoj od ministrynì pí.
Šlechtové, že obec ještì navíc získala za
tuto stuhu dalších 600.000,- Kè. Na
pøíštím zasedání ZO bude rozhodnuto,
na jakou akci budou tyto finanèní
prostøedky využity.
Na závìr bych Vám všem rád popøál
ještì mnoho slunce, v tìchto podzimních nìkdy už mrazivých dnech,
dobré nálady a pozitivního myšlení.

Vážení ètenáøi zpravodaje, ještì nedávno bylo léto a najednou je tu listopad, mìsíc
dušièek, tlejícího listí, zkracujících se dnù, mlh a plískanic. Pøestože se pøesunul èas, poøád
je tma. A pøece i tento mìsíc má své kouzlo. Snad v každé rodinì si právì zaèátkem
listopadu lidé tradiènì vzpomenou na své blízké, kteøí již nemohou být mezi námi. A na
kouzelnou noc duchù vìøíme, nebo ne, na své blízké, bychom si mìli s láskou vzpomenout.
Koncem listopadu zaèíná advent, èas ztišení, rozjímání a tìšení se na dobu vánoèní.
Dnes, bohužel, mnohdy doba shonu, nervozity a spìchu v bìhu za dárky všeho druhu. Už
od øíjna na nás obchody útoèí vánoèní výzdobou a symbolem Vánoc se stává otravný
„Alzák“. Ale je na nás, jaké Vánoce budeme mít – advent není o shonu a vánoce nejsou o
dárcích! A záleží jenom na nás, jestli udržíme naše tradice živé a jestli Halloween vytlaèí
Dušièky nebo Santa Claus Ježíška.
Vlasta Kubelíková, redaktorka

?
Oprava fasády kostela v Novém Sedle
V létì loòského roku byla zahájena rekonstrukce kostela sv. Václava a Nejsvìtìjší
trojice v Novém Sedle. Probìhla zednická oprava
fasády prùèelí kostela a obou èelních vìží. Pro
nedostatek financí byly práce zastaveny až do dnešní
doby, kdy církev, v jejímž majetku kostel je, získala
na jeho opravu dotace. Proto byly zahájeny další
práce na opravì kostela. Po dobu tìchto prací bude
po obvodu kostela vysoké lešení, proto žádáme
obèany o zvýšenou opatrnost pøi vstupu na høbitov.

Vlasta Kubelíková, redaktorka

?
Nové obecní byty
V bøeznu 2015 probìhla kolaudace fary
a do zrekonstruovaných prostor byl
pøestìhován obecní úøad. V mìsíci kvìtnu
byl bývalý úøad vyklizen a zaèala pøestavba
nebytových prostor na dvì bytové jednotky,

které již byly dle rozhodnutí zastupitelstva
pøidìleny našim obèanùm. Práce, které
provádí zamìstnanci obecního úøadu a
odsouzení, budou dokonèeny v mìsíci
listopadu.

Petr Sýkora, starosta
Jubilea
od 1.11. do 30.11.2015
V mìsíci listopadu oslaví
svá životní jubilea tito obèané:

Justina Klempárová - Sedèice
Karel Kubát - Sedèice
Václava Bartáková - Chudeøín
Blahopøejeme a pøejeme hodnì
zdraví, spokojenosti
a pohody.

bìhem rekonstrukce
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po rekonstrukci

pokraèování ze strany 1...
?
Svoz rostlinného odpadu

ze zahrad
S koncem léta a pøíchodem
podzimu pøibývá na zahradách a
zahrádkách práce spojená s úklidem a
pøípravou na zimu. Je potøeba uklidit
padající listí a vše øádnì pøipravit na

první mrazíky. V této souvislosti
upozoròujeme naše
obèany, že pravidelný
svoz bioodpadù bude
pokraèovat do konce
mìsíce listopadu
2015.

VÍTÁNÍ OBÈÁNKÙ
Vážené maminky a rodièe,
v sobotu 28.11.2015
se v prostorách Obecního úøadu
Nové Sedlo (zasedací místnost velká)
od 11.00 hod. koná

„Vítání obèánkù”.
(Pozn.: toto vítání obèánkù se týká
dìtí narozených v roce 2015)

UPOZORNÌNÍ
Upozoròujeme obèany, kteøí dosud nemají
zaplacené poplatky za rok 2015 - tj. za odvoz
komunálního odpadu, psa a za pro nájem
regulátoru plynu, aby tak uèinili nejpozdìji
do 15.11.2015.

Usnesení
z 9. zasedání ZO Nové Sedlo ze dne 21.10.2015
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo:
- Rozpoètové opatøení è. 7/2015 (viz pøíloha na OÚ)
- pronájem-pacht èásti pozemku p.è. 181/2 v k.ú. Nové Sedlo u Žatce panu P.
Charvátovi
- prodej èástí pozemkù p.è. 890/1 a 891/2 v k.ú. Nové Sedlo u Žatce - 300,- Kè/m2
(zmìna è. pozemku dle zmìny ÚP, geometrického plánu)
- Výroèní zprávu ZŠ a MŠ za školní ro 2014/2015
- název pro plánovaný vznik nové ulice „Polní” pøi výstavbì rodinných domù v
Novém Sedle (u bývalé pily)
- výstavbu a financování inženýrských sítí v ulici „Polní” a Hlavní, Nové Sedlo
(výstavba rodinných domù)
Poznámka: s úplným znìním usnesení se mùžete seznámit na úøední desce)

KULTURA
?
JE PODZIM NA

DRAKA?
Každý, kdo nìkdy vidìl
obrázky Josefa Lady ví, že k
podzimu neodmyslitelnì patøí
pouštìní drakù a s ním i akce pro
celou rodinu – novosedelské
„Podzimní pábení s vùní
peèených buøtù a brambor“. A
tak se i letos 28. øíjna ve 14.00
hodin sešli u kaplièky dìti,
rodièe, prarodièe a ostatní
„drakomilci“ vyzbrojeni draky a
dobrou náladou, aby si užily
krásné odpoledne. Všechny
úèastníky pøivítalo krásné

podzimní poèasí, které zvalo
spíš k procházkám než k
pouštìní drakù. Vítr sice
nefoukal, ale moderním drakùm
staèí málo k tomu, aby vzlétli. K
pohodové atmosféøe drakiády
patøí také spoleèné opékání
špekáèkù, brambor, horký èaj a
mnozí úèastníci zùstávají na
místì ještì dlouho po skonèení
akce.
Kdo se ve støedu odpoledne
díval vzhùru, tomu bylo jasné, že
zánik pouštìní drakù v Novém
Sedle rozhodnì nehrozí.

Vlasta Kubelíková, redaktorka
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NOVOSEDELSKÝ ZPRAVODAJ
?
Lesík u kaplièky
Ty, kteøí se zúèastnili letošní „drakiády“, ale i ostatní naše
obèany, zajímá, kdo a proè kácí lesík u kaplièky na cestì do
Liboèan. K tomuto tématu mùžeme sdìlit pouze to, že lesík se
nachází v katastrálním území obce Liboèany a je v majetku církve
- benediktínù. •

Vlasta Kubelíková, kronikáøka

?
Staré a nové pohledy na naše obce
V návaznosti na èlánek o opravì kostela sv. Václava a
Nejsvìtìjší trojice v Novém Sedle vám pøinášíme pohled na kostel
prostøednictvím fotografie poskytnuté panem Fritzem Weberem a
dnes. •

•

Pohled na kostel sv. Václava a Nejsvìtìjší trojice v Novém
Sedle z farní zahrady
– dobová fotografie
Pohled na kostel sv. Václava a Nejsvìtìjší trojice v Novém Sedle
z farní zahrady
– listopad 2015

?
Pozvánka na

ADVENTNÍ KONCERT
Supermarkety nás již od záøí
zahlcují vánoèním zbožím, v
televizi se zaèíná objevovat
vánoèní reklama. Neklamné
znamení, že vánoce se pomalu a
jistì blíží. Také my si vás v
pøedstihu dovolujeme pozvat na
tradièní vánoèní akci – adventní
koncert v kostele Svatého
Václava v Novém Sedle, který se
uskuteèní 16. prosince 2015 od
17.00 hodin. V loòském roce se
adventní koncert, a pøedevším
jeho závìr, kdy pøednesl koledy
Žatecký pøíležitostní sbor spoleènì s dìtmi ZŠ a MŠ Nové
Sedlo, setkal s vdìèným di-

váckým ohlasem. Proto se i letos
Obecní úøad rozhodl do kostela
pozvat Žatecký pøíležitostní sbor
a dìti ze školy a školky v Novém
Sedle. Vìøíme, že jejich vystoupení vám pøinese stejnou
radost jako v pøedcházejícím roce.
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Základní škola a Mateøská škola
Dne 22. 10. 2015 pøivítaly dìti ze ZŠ a MŠ Nové Sedlo
neposednou Míšu a doktora prevence s pøedstavením ,,Zdravá
výživa“. Pøedstavení se dìtem velice líbilo, protože se mohly
aktivnì zapojit a soutìžit o odmìny. Opìt se tìšíme na další
shledání.

HISTORIE
?
Zvony na kostele sv. Václava a Nejsvìtìjší

trojice v Novém Sedle
Ze tøech zvonù zùstal po první svìtové válce na svaté vìžièce
nejmenší zvon, nejvìtší byl v roce 1914 tìsnì pøed vypuknutím
války kvùli prasklinì vymìnìn u zvonaøského mistra Herolda v
Mgr. Lenka Souèková, øeditelka Chomutovì za nový. Tento byl 1916 vyžádán pro váleèné úèely,
koncem øíjna na vìži rozbit a odevzdán na vedení panství do Terezína. Tentýž osud potkal prostøední zvon o rok pozdìji.
Na podzim roku 1923 na základì sbírky a darem vìtší penìžní èástky majitelem železáøství v Žatci Františkem Kautznerem, který
pocházel z Nového Sedla, mohlo být poøízeno nové soumìrné zvonìní (a, b, f) ze zvonaøství
Oktáva Wintera za 20.000,- Kè. Nové zvony, z nichž nejvìtší vážil 430 kg, prostøední 223 kg a
menší 102 kg byly 14. øíjna 1923 slavnostnì vysvìceny a vyzdviženy, pro obec to byl skuteènì
slavnostní den.
Velký zvon visel v pravé vìži (pøístup z balkonu), oba zbývající zvony v levé vìži. Za 2.
svìtové války byly velký a støední zvon z vìže sneseny a zùstal pouze malý zvon (umíráèek) a
zvonek, který zùstal po první svìtové válce.

Zpracováno podle:
Nové Sedlo u Žatce - historie založení
kostela Nejsvìtìjší trojice a sv.
Václava, autor Jiøí Belis
Pamìtní kniha Obce Nové Sedlo z
roku 1933
Fotoalbum pana Franze Webera

Vyzvednutí zvonù v roce 1923

Vlasta Kubelíková, kronikáøka
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TJ NOVÉ SEDLO
Vážení a milý sportovní pøátelé, podzimní èást 1. B tøídy
skupiny C se blíží ke svému konci a naši fotbalisté se se svou
úèastí v soutìži perou stateènì. Mìsíc øíjen byl pro náš tým jako
na houpaèce, pøesto po nepovedených výsledcích je náš tým dvì
kola pøed koncem soutìže na krásném ètvrtém místì.
Výsledky odehraných utkání v mìsíci øíjnu:
FK Žatec B – TJ Nové Sedlo – 3:2
Góly: Hon, Loos
TJ Nové Sedlo – Tuchoøice – 4:1
Góly: Loos 3x, Jarolím
Èernovice – TJ Nové Sedlo – 5:2
Góly: Jarolím 2x
Lom – TJ Nové Sedlo – 2:2 (2:3 na penalty)
Góly: Hon 2x, vítìzná penalta Laibl Patrik
TJ Nové Sedlo – Perštejn – 2:1
Góly: Krupièka, Kaèenák
Chtìl bych podìkovat všem fanouškùm za podporu a skvìlou
návštìvu pøi domácích i venkovních zápasech. A pozvat je na
další dùležitá podzimní utkání.

V pøedposledním kole podzimu zajíždìjí naši fotbalisté na
høištì Vejprt dne 7.11. od 10:30 h, v posledním utkání pøivítají
naši fotbalisté hráèe z Braòan a to dne 14.11. od 13:30. Prosím
všechny fanoušky a pøátelé sedelské kopané aby pøišli podpoøit
náš tým.
Sportu zdar a fotbalu zvláš.
Jakub Èerný

Digitální kino ŽATEC - program na LISTOPAD 2015
1.11.

15:00 ( 2D ) / 7.11. 15:00

HOTEL TRANSYLVÁNIE 2 3D

1.11.

17:30 / 8.11. 17:30 /17.11. 20:00

CELEBRITY S.R.O

29.10.

20:00 /1.11. 20:00 /8.11. 20:00

FAKJÙ PANE UÈITELI 2

4.11.

17:30 / 7.11. 17:30

POSLEDNÍ LOVEC ÈARODEJNIC

4.11.

20:00

EVEREST 3D

5.11.

20:00

THE PROGRAM: PÁD LEGENDY

5.11.

17:30 ( 2D) /6.11. 17:30 /14.11. 17:30

MRKÁÈEK BILL

6.11.

20:00 / 7.11. 20:00 / 16.11. 20:00

SPECTRE ( JAMES BOND 007)

8.11.

15:00

ROSA & DARA A JEJICH
DOBRODRUŽSTVÍ

11.11.

20:00

ZTRACENI V MNICHOVÌ
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...pokraèování ze strany 5
11.11. 17:30 /12.11. 17:30 ( 2D) /15.11. 15:00

SNOOPY A CHARLIE BROWN:
PEANUTS VE FILMU 3D

12.11. 20:00

....

DOKONALÝ ŠÉF

13.11. 17:30

LOKALFILMIS

13.11. 20:00 / 14.11. 20:00

STEVE JOBS

14.11. 17:30

MUŽ NA LANÌ 3D

15.11. 17:30 / 16.11. 17:30 / 17.11. 17:30 /

HUSÍ KÙŽE 3D

18.11. 17:30

DOCTOR PROCTOR A PRDÍCÍ PRÁŠEK

18.11. 20:00

MACBETH

22.11. 17:30 / 24.11. 17:30

HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU 2. Èást

27.11. 17:30 / 28.11. 17:30

HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU 2. Èást

22.11. 20:00

BLACK MASS: ŠPINAVÁ HRA

24.11. 20:00

PÍSEÒ MOØE – Film s pøívlastkem

25.11. 17:30 ( 2D) / 28.11. 15:00 /

PROÈ JSEM NESNÌDL SVÉHO TAKU 3D

25.11. 20:00

U MOØE

27.11. 20:00 / 29.11. 20:00

VICTOR FRANKENSTEIN

28.11. 20:00 / 29.11. 17:30

GANGSTER KA: AFRIÈAN

29.11. 15:00

HODNÝ DINOSAURUS 3D

Mìstské divadlo ŽATEC - program na LISTOPAD 2015

3.11.
5.11.
6.11.
10.11.
11.11.

19:00
8:30 a 10:30
19:00
19:00
8:30 a 10:00

SPECIAL PROVEDIENCE (H)
HURVÍNKOVA CESTA DO TRAMTÁRIE
JAROSLAV DUŠEK – PÁTÁ DOHODA
LINWOOD LEE TAYLOR TRIO (USA/SK/CZ)
TRAPAS NEPØEŽIJU ! aneb ten øízek nezvedej…

Pøedstavení pro støední školy-pronájem divadla
13.11.
19.11.
19.11.
20.11.
21.11.
22.11.
25.11.
26.11.
30.11.

8:15 / 9:30 / 10:45
19:00
19:00
19:00
15:00
8:45 / 10:15 / 14:00
19:00
19:00

AUDIENCE – Václav HAVEL (Divadlo rùzných jmen)
OBUŠKU Z PYTLE VEN
DO LOŽNICE VSTUPUJTE „JEDNOTLIVÌ“
EVA a VAŠEK
Alan BERG : LULU
VESELÁ POU
CO LOUTKY DOVEDOU
PØÍBÌH JEDNOHO HRADU
VÁNOÈNÍ KONCERT skupiny PAVLA NOVÁKA a
PÌVECKÉHO SBORU CAMERATA ZUŠ Žatec

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

Pranostika na mìsíc LISTOPAD:

OPRAVY A REKONSTRUKCE
STØECH

Padá-li listí v listopadu, jistì brzy pøijde
led, ale dlouho nepobude.

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

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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