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V

ážení spoluobèané, v tyto
deštivé, ale ještì stále teplotnì
nadprùmìrné dny se k Vašim
rukám dostává další vydání Novosedelského zpravodaje, ve kterém se
snažíme pøinést øadu nových informací o dìní v našich obcí, tak i
nìco z historie.
V pondìlí 7.12.2015 se naposledy
uskuteèní svoz bioodpadu z Vašich
zahrad a obnoven bude opìt v jarních
mìsících roku 2016 dle potøeb
obèanù, a jak se bude vyvíjet poèasí.
Pøedpokládáme, že na jaøe už bude
plnì v provozu naše nová mobilní
vakuová kompostárna, kdy si pak
budete moci odebrat kompost, dle
svých potøeb na své zahrádky.
Zastupitelé na své listopadovém
zasedání mimo jiné rozhodli o využití
finanèních prostøedku za získání
Modré stuhy v soutìži „Vesnice roku“
takto: 600 tis. Kè na výstavbu
víceúèelového høištì s umìlou
trávou, na kterém bude možno hrát
nohejbal, volejbal, tenis, malou
kopanou atd. Domníváme se, že
takovéto høištì zde v obci chybí a že po
vybudování bude plnì využíváno
našimi obèany. Finanèní èástka 125
tis. Kè bude využita na rekonstrukci
rozvodù ústøedního topení v budovì
Základní školy v Novém Sedle.
Rekonstrukcí bývalé fary na
obecní úøad obec mimo jiné získala
dùstojnìjší prostory na poøádání
rùzných akcí. Dne 28.12.2015 se zde
poprvé uskuteènilo vítaní nových
obèánkù (více informací uvnitø
zpravodaje).
Závìrem bych Vám všem chtìl
popøát krásné vánoèní svátky,
pohodu, a abychom Vám tyto pøedvánoèní dny zpøíjemnili, pøipravili
jsme pro Vás vánoèní koncert, kde
vystoupí Žatecký pøíležitostní sbor
spoleènì s dìtmi z naší Základní a
Mateøské školy, který se uskuteèní
dne 16.12.2015 od 17.00 hod. v
kostele sv. Václava v Novém Sedle, na
který Vás všechny srdeènì zvu.

Vážení ètenáøi zpravodaje,
blíží se konec roku a s pøíchodem jeho posledního mìsíce také nìkteré tradièní
akce. Advent v Novém Sedle pøivítáme 4. prosince v pùl páté veèer. U školy zazní
koledy v pøednesu dìtí, rozsvítí se vánoèní strom a také letos bude následovat
Mikulášská nadílka na sále v místním pohostinství. V týdnu od 7. do 11. prosince
mùžete navštívit Vánoèní trhy, které pro vás ve škole každoroènì peèlivì
pøipravují dìti a pedagogové Základní a mateøské školy v Novém Sedle. Na 14.
prosinec si pro vás dìti pøipravili vánoèní besídku a další akcí, na kterou vás
chceme pozvat, je Adventní koncert v kostele v Novém Sedle, kde stejnì jako v
minulém roce vystoupí Žatecký pøíležitostní sbor a dìti ze základní a mateøské
školy. Jistì jste si všimli, že všechny tyto události se týkají našich dìtí, v nìkterých
úèinkují, nìkteré pro si nás sami pøipravily. Vánoce jsou svátky klidu, pokoje a
míru. Svátky, na které se tìšíme snad všichni, ale urèitì nejvíc dìti. Zastavte se na
chvíli v pøedvánoèním shonu, pøijïte je podpoøit a prožít s nimi pohodu Vánoc.
Na závìr vám všem pøeji krásné a pohodové Vánoce prožité v kruhu svých
nejbližších, hodnì zdraví, spokojenosti a dobré nálady nejen do nejbližších
sváteèních dnù. Pøeji vám, abyste si letos Vánoce se svými blízkými skuteènì
užili.
Vl. Kubelíková

?
Nové Sedlo opìt slavnostnì vítá

obèánky
Poslední listopadová sobota byla
slavnostním dnem. Obec Nové Sedlo
po dlouhé dobì navázala na tradici
slavnostního obøadu Vítání obèánkù do
života. Úplnì první vítání obèánkù v
Novém Sedle probìhlo v listopadu
1975, tedy právì pøed ètyøiceti lety. V
posledních letech navštìvovali zástupci
obecního úøadu narozené dìti a jejich
rodièe v domácnostech, kde jim pøedali
malý dárek. První obnovený obøad
Vítání obèánkù probìhl v sobotu 28.
listopadu 2015 v 11.00 hodin v zasedací
místnosti obecního úøadu, kam usedli
novopeèení rodièe s nejmladšími

Petr Sýkora, starosta
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obèany našich obcí. Pøítomni byli
rodièe, ale i babièky, dìdeèci a ostatní
pøíbuzní a pøátelé Miroslava Weiberga,
Ondøeje Bajera a Lukáše Kremla.
Obøad byl zahájen D. Sýkorovou
pøedstavením rodièù a jejich dìtí
starostovi obce. Dále byl na programu
proslov pana starosty, dìti z místní
základní školy uvítaly miminka pøednesem krásných a dojemných básnièek
a rodièe nových obèánkù se podepsali
do Pamìtní knihy. Každé z dìtí
obdrželo malý dárek, Pamìtní list a
maminky pøevzaly krásnou kytièku.
Vìøíme, že si tato akce znovu získá
oblibu a stane se milým zvykem.

pokraèování ze strany 1...

Mireèek Weiberg
Ondrášek Bajer

Usnesení
z 10. zasedání ZO Nové Sedlo ze dne 25.11.2015
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo:
- žádost o povolení umístìní reklamní tabule Autoservis na pozemku p.è. 764/2
v k.ú. Nové Sedlo u Žatce
- Dohoda se Severoèeskou vodárenskou spoleèností a.s. o majetkovém
vypoøádání stavby „Nové Sedlo - vodovod - Bøežany - Èíòov”
- urèení obøadní místnosti v prostorách OÚ Nové Sedlo
- úèel „pøípadnì získané dotace” z MMR ÈR ve výši 600 000,- Kè + 20%
spoluúèast - VÍCEÚÈELOVÉ HØIŠTÌ s umìlým povrchem o rozmìrech
36x15 cm
- Smlouva è. 15250984 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostøedí ÈR v rámci Operaèního programu ŽIvotní prostøedí na akci
„Mobilní kompostárna a technika pro svoz bioodpadu Nové Sedlo” ve smyslu
zákona è. 128/2000 Sb., o obcích
- využití získané dotace z Ústeckého kraje pøi úèasti v krajské soutìži „Vesnice
roku 2015" na rekonstrukci rozvodu ÚT v ZŠ a MŠ Nové Sedlo
(Poznámka: s úplným znìním usnesení se mùžete seznámit na úøední desce)

Lukášek Kreml

dnešním èísle zpravodaje vám chceme pomocí fotografií
pøiblížit,
jak probíhají práce na opravì této památky.
Již nìkolikrát jsme vás informovali o tom, že Obec
Nové Sedlo bezúplatnì získala od øímskokatolické církve
do svého majetku dlouhodobì chátrající kostel sv.
Bartolomìje v Žaboklikách, který chce s pomocí dotací
zachránit a zrekonstruovat. Jedná se o barokní kostel z
první ètvrtiny 18. století, který stojí na místì staršího
pøedchùdce, poprvé doloženého v roce 1356. Po roce 1945
tato památka zchátrala a v souèasnosti je v havarijním
stavu. Prvním krokem, který obec uèinila, byl odvoz
odpadu, který se v pøístupných èástech kostela za minulá
léta nashromáždil. Aby se pøedešlo tomu, že se zde odpad
objeví znovu, byla tato èást kostela zabezpeèena. V záøí
byly zahájeny první práce na rekonstrukci støechy kostela.
Bìhem obnovy bude potøeba vyøešit ještì mnoho
problémù, ale investice èásti obecních financí do záchrany
památek bude velkým dìdictvím pro další generace. V
?
Oprava kostela v Žaboklikách
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Vl. Kubelíková, redaktorka

KØP Ústeckého kraje
Územní odbor Louny
oddìlení hospodáøské kriminality

Oznámení

Žádost o podání informací dle § 8 odst 1 tr. øádu
Zdejší souèást SKPV OHL Louny v souèasné dobì provádí
vyšetøování dle § 160 tr.ø. øádu ve vìci, kdy obv. Václav Gartner,
nar. 24.7.1973 v Žatec, trv. bytem Kláštìrní 1195, 438 01 Žatec
se dopustil nìkolika trestných èinù tím, že na základì osobních
nabídek, nabídek prostøednictvím rùzných obecních úøadù ÈR,
týkající se poskytnutí rùzných èinností a to oprav komínù na
budovách RD èi chat, vyvložkování komínù, renovace èi revize
komínù, výmìny a montáže kotle Dakon apod., bez patøièných
oprávnìní k provádìní revizí a vystavování revizních zpráv,
pøijímal v rùzných výších finanèní zálohy od cca 50 osob.

Oznamujeme všem obèanùm, že podatelna OÚ
Nové Sedlo bude ode
dne 23.12.2015 do 4.1.2016 UZAVØENA!
Proto upozoròujeme obèany, kteøí nemají
zaplacené poplatky za rok 2015, aby tak uèinili
nejpozdìji do 22.12.2015.

Vzhledem k øádnému zadokumentování vìci žádám dle § 8
odst. 1 tr. øádu o podání zprávy a zaslání pøípadných listinných
materiálù a to:
- zda Vás osoba Václav Gartner, nar. 24.7.1973 oslovila (v
pøípadì, že ano kdy, za jakým úèelem, jak probìhl první kontakt
apod.),
- zda jste s touto osobou sepsali nìkdy nìjakou smlouvu (v
pøípadì, že ano, kdy, kde, o jaké dílo se jednalo apod.),
- zda pro Vás provádìl nìjakou èinnost (kominické práce èi jiné
práce obdobného charakteru), v pøípadì, že ano o jaké práce se
konkrétnì jednalo, kdy a kde byly provedeny, nebo zda
provedeny nebyly, v pøípadì, že nebyly, tak zda jste Václava
Gartnera nìjakým zpùsobem urgovali, v pøípadì, že ano jakým
zpùsobem (osobnì, telefonicky, e-mailem, SMS apod.),
- zda jste uhradili V. Gartnerovi nìjaké peníze za provedené práce,
v pøípadì, že ano, kdy, kde, v jaké výši, jakým zpùsobem
(pøevodem z úètu, v hotovosti apod.),
- zda jste hradili V. Gartnerovi nìjakou zálohu, v pøípadì, že ano
proè jste jí hradili, v jaké výši, kdy, kde, jakým zpùsobem
(pøevodem z úètu, v hotovosti apod.),
- v pøípadì, že odvedená práce od V. Gartnera byla špatná a bylo ji
tøeba nechat znovu opravit, doložte doklad o nové úhradì za
práce,
- zda se pøipojuje k trestnímu øízení jako poškozená osoba s
nárokem na náhradu škody, popø. v jaké výši,
V pøípadì nejasností je vìc možno konzultovat se
zpracovateli vìci por. Bc. Martin Nýdrle (tel.: 974 437 354),
komisaø nebo nprap. Ant. Eymann, vrchní inspektor (tel.: 974
437 343).
V pøípadì dotazù se obrate na sl. D. Sýkorovou - podalna
OÚ Nové Sedlo.
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Jubilea
od 1.12. do 31.12.2015
V mìsíci prosinci oslaví
svá životní jubilea tito obèané:

Amálie Dostálová -Nové Sedlo
Eliška Blochinová - Nové Sedlo
Pavel Ïuriš - Nové Sedlo
Blahopøejeme a pøejeme hodnì zdraví,
spokojenosti
a pohody.

?
Halloween
V úterý 3. listopadu
si dìti z MŠ a žáci ze ZŠ
v Novém Sedle udìlali a
užili halloweenský den.
Všechny dìti z MŠ si
pøinesly kostýmy a
masky a v nich strávily
den plný soutìží, taneèkù, her a absolvovaly prùvod vesnicí.
Žáci ze základní školy
navíc sledovali krátká
videa o zpùsobu oslav
tohoto svátku v anglicky
mluvících zemích, zopakovali si a rozšíøili

ZŠ a MŠ Nové Sedlo

slovní zásobu z tohoto
tematického okruhu, na
interaktivní tabuli øešili
rùzné úkoly, poslechli si
a nauèili se nìkolik
halloweenských písnièek a nakonec ztvárnili
Halloween i výtvarnì. I
odpolední pobyt v družinì se konal v halloweenském duchu
Do tohoto vydaøeného
dne se aktivnì zapojily i
p.uèitelky a p.vychovatel.
Mgr.M.Dvoøáková – vyuè.ZŠ

?
Opìt s Bublinou
Ve ètvrtek 12. listopadu se dìti z MŠ a žáci ze ZŠ Nové
Sedlo vypravili do bazénu v Postoloprtech, ve kterém
zahájili první ze série 10 vyuèovacích jednotek v základech
plaveckého výcviku v plavecké škole Bublina.

Všichni se na tento den velice tìšili, protože prostøedí i
lektorky plavání již znají z loòského roku. Byli také zvìdaví
na zmìny, které je èekají pøímo v plavecké hale, která prošla
v létì èásteènou rekonstrukcí. A nebyli zklamaní…..Kromì
srdeèného pøivítání na nì èekala i teplá voda, krásné a èisté
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prostøedí s novými okny i vnitøním vybavením. Navíc si
všichni úèastníci hned po první hodinì odnesli pochvalu za
to, že se již nikdo nebojí vody, pamatují si a umí základy
plaveckých dovedností. To je dobrým pøíslibem do dalšího
plaveckého výcviku, který potrvá až do konce ledna 2016.

M. Dvoøáková - vyuè. TV

Staré a nové pohledy na naše obce
Dnešní rubrika bude trochu netypická, protože vám
pøinášíme pouze dobovou fotografii z roku 1956 (nebo
1957 – pøesné stáøí neznáme). Pohled na budovu bývalé
nìmecké školy, která po zrušení školy sloužila do poèátku
sedmdesátých let minulého století jako kulturní dùm a
øadové domky, které stojí na jejím místì dnes, jsme vám
nabídli v loòském øíjnovém vydání Novosedelského
zpravodaje. Paní Alföldiová nám zapùjèila fotografii, na které mùžete vidìt tehdejší obyvatele Nového Sedla pøi volbách
v kulturním domì Nové Sedlo. Za zapùjèení fotografie dìkujeme.
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Volby v kulturním domì v Novém Sedle –
asi v roce 1956 nebo 1957
Zleva: Stanìk J., Burian L., Krejèí F.,
Kolaøík R., Burianová E., Kolaøíková B.,
Sejková A., Koèinová J., Sejk L., Kobelèuk
V., Šulc A., Senko F., Wiesinger J., Teraz J.,
Èechura F., Švejda E., Kobelèuk B., Koèina
V., Vysoèanský N., Henzl B.
Sedící: Petráš J.

TJ Nové Sedlo
Vážení a milý sportovní pøátelé, podzimní èást 1. B sponzorùm, kterými jsou: Severoèeské štìrkovny a
tøídy skupiny C je za námi. Dovolte mi tedy, abychom Vás pískovny, Autodoprava Petr Èech, pivovar Žatec.
seznámili s posledními výsledky z mìsíce listopadu.
Nejvìtší podìkování patøí zastupitelstvu obce Nové
Výsledky odehraných utkání v mìsíci listopadu:
Sedlo a jejímu starostovi, za jejich podporu klubu, bez které
by nebylo možné dìlat fotbal v Novém Sedle na takové
TJ Vejprty – TJ Nové Sedlo – 3:4
úrovni na jaké v souèasnosti je.
Góly: Èerný, Jarolím 3x
Na konec bych chtìl popøát Všem, klidné prožití
TJ Nové Sedlo – FK Braòany – 6:2
vánoèních svátkù, hodnì štìstí a zdraví do nového roku.
Góly: Loos 3x, Kaèenák 2x, Laibl
Naši fotbalisté pøi své premiéøe v krajské soutìži, byli
ostatním týmùm více než rovnocennými soupeøi. Oproti
pùvodnímu oèekávání, naši hráèi podávali nadprùmìrné
výkony, i když nebyli v každém zápase v optimální a
nejsilnìjší sestavì. Svou bojovností a obìtavostí dokázali,
že si postup do vyšší soutìže opravdu zasloužili. Po celou
podzimní èást podávali až na pár nepovedených zápasu
vyrovnané výkony a na konci podzimu obsadili naši
fotbalisté výborné tøetí místo, což je na nováèka velmi
slušný výsledek.
Chtìl bych tímto podìkovat všem hráèùm za skvìlé
výkony, které pøedvádìli po celý podzim a popøát jim
mnoho štìstí do jarní èásti soutìže. Speciální podìkování
patøí trenérovi (Božovi) za tréninky, které nás výbornì
pøipravili na každý zápas.
Dále bych chtìl podìkovat Všem, kteøí se podílejí na
chodu klubu. A už je to pøíprava hrací plochy, obsluha pøi
zápasech, peèení klobás, nebo výbìr vstupného.
Dále bych chtìl podìkovat Vìznici Nové Sedlo a všem

Za TJ Nové Sedlo
Jakub Èerný

Pranostika na mìsíc PROSINEC:

OPRAVY A REKONSTRUKCE
STØECH

Je-li prosinec deštivý, mírný a
promìnlivý, není se kruté zimy tøeba báti.

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