Novosedelský
bøezen 2012
zpravodaj
èíslo 3 roèník II.

Vážení spoluobèané,
je neuvìøitelné jak ten èas
rychle utíká. Nové vedení obce a
její zastupitelé jsou v jejím èele již
rok a pùl.
Dle ankety, která probíhala na
našich webových stránkách "Jste
spokojeni s novým vedením Obce
Nové Sedlo a jejím zastupitelstvem", kam zaslalo své hlasy
310 obèanù, z toho své ANO øeklo
cca 68 % našich obèanù, což pro
mì znamená, že jsme dùvìru
našich spoluobèanù nezklamali a
že plníme to co jsme slibili pøed
volbami. Jistì dobøe víte, že to
nebyly žádné "vzdušné zámky",
ale jen a jen práce na zvelebení
našich obcí, které jsme pøebrali v
celkem zanedbaném stavu.
Tímto bych chtìl požádat ty
obèany, kteøí nám dali své NE,
aby pøišli za mnou nebo na
zasedání zastupitelstva a øekli s
èím jsou nespokojeni, co se jim
nelíbí, co by si pøáli zlepšit.
Mohou samozøejmì i písemnì, ale
né anonymy, protože na takové
dopisy se ze zásady
nebude
reagovat, jelikož si myslím, že v
dnešní dobì se už nikdo nemusí
bát projevit veøejnì svùj názor.
I nadále bych Vás chtìl
požádat o Vaše pøíspìvky a
spolupráci pøi vydávání zpravodaje a tím rozšíøit jeho obsah a
pøedat všem spoluobèanùm více
informací ze života našich obcí.
Petr Sýkora, starosta

Jubilea
od 1.4. do 30.4. 2012
V mìsíci dubnu oslaví svá
životní jubilea tito obèané:
Markéta Hajduczká - Sedèice
Vojtìch Farkas - Sedèice

Vážení ètenáøi zpravodaje,
událost, kterou zveøejòujeme na stránkách zpravodaje, nejsme dvakrát nadšeni.

Je však naší povinností informovat spoluobèany o nebezpeèí, které je mùže potkat
pøi procházce v ulicích obce Nové Sedlo.
To, co se dne 6.3.2012 po 18 hodinì událo v ulici Zahradní, nemùžeme nechat
bez povšimnutí. Jako v akèním filmu se mohli ocitnout obèané, kteøí by se v
uvedené dobì pohybovali v ulici Zahradní v Novém Sedle.
Tak jako každý podveèer se v Zahradní ulici potulovala smeèka psù pana L. F.
Mezi tìmito psy, které pan L.F. již nìkolik let chová spoleènì na své zahradì, došlo
ke støetu, pøi kterém dva psi (vlèák a buldok) napadli fenku (hasky). Ta se sice jejich
volného pobíhání po obci zúèastòovala, ale nebyla tak konfliktní jako ostatní. Oba
agresivní psi se na ni vrhli a skonèilo to tím, že na zásah starosty obce byla potrhaná
fenka odvezena odchytovou službou k veterináøi, který zjistil, že poranìní, které jí
psi zpùsobili, nelze vyléèit, a proto byla utracena.
Prozatím toto denní øádìní psù odnesla fenka majitele, ale co bude
následovat ????
Majitel psù nenašel odvahu ani zájem se osobnì zúèastnit záchrany fenky, a
lhostejné mu je i to co se s fenkou stalo. Nadále pouští nyní již omezený poèet psù v
domnìní, že mu beztrestnost zajistí jeho právní zástupce.
V únorovém èísle jsme Vás informovali o tom, že pøestupková komise MìÚ
Žatec rozhodla, že pan L.F. porušoval vyhlášku o volném pobíhání psù a stanovila
mu finanèní postih. V odvolacím øízení rozhodl pøíslušný orgán Ústeckého kraje
vrátit vìc pøestupkové komisi MìÚ Žatec pro nedostateèné zdùvodnìní co vedlo
komisi k tomuto závìreènému rozhodnutí.
Protože stížností od obèanù na uvedenou problematiku neubývá, pøipravuje
Obec Nové Sedlo další správní øízení proti majiteli psù. K tomuto øízení se v
pøípadì, že budete ohroženi, mùžete pøihlásit a být nápomocný k tomu, aby tento
nešvar již byl koneènì odstranìn. To platí i pro obèany všech obcí spadajících pro
Obec Nové Sedlo, pokud v jejich obci mají problémy s volnì, bez dozoru
pobíhajícími psy.
Nìkterá svìtová velkomìsta a mìsta v naší republice se pyšní sochaøskou
výzdobou èùrajících chlapeèkù, kteøí svou nekoneènou potøebu vykonávají za
pøítomnosti mnoha turistù do pøilehlé kašny. I v naší obci se pár takových chlapeèkù
najde, ale bez patøièného zájmu okolí. Ale teï vážnì.....
Bohužel, se množí stížnosti na milovníky pivního moku, kteøí provádìjí svou
osobní potøebu v ulici Slepé v okolí Horní hospody. Uvìdomte si pánové, že když
vykonáváte svoji potøebu, ze stránì k ulici Luèní, že za vašimi zády prochází
spousta lidí vèetnì dìtí a nedìlá to o vás dobrý dojem. Pro pøíštì bude urèitì
vhodnìjší, když si svojí potøebu vykonáte na místì tomu urèeném tj. sociální
zaøízení.
Nìkteré z našich ètenáøù zajímají podrobnosti o vydávání zpravodaje. Povolení
k vydávání zpravodaje je uvedeno v tiráži na konci zpravodaje. Veškeré výtisky jsou
ukládány nejen v archivu Obce Nové Sedlo, ale i v archivu nadøízených orgánù
vèetnì Ústeckého kraje. Pøíspìvky musí obsahovat jméno autora nebo jeho iniciálu
- „zkratku“. Pøíspìvky, které nemají iniciále, nebo jméno autora jsou spoleèným
vyjádøením celé redakce.
Jaroslav Kubelík, redaktor

Usnesení
ze 3. zasedání ZO ze dne 28.3.2012
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo:
- dodavatele na rekonstrukci støechy - fara è.p. 36
- Obecnì závaznou vyhlášku è. 2/2012, o ochranì noèního klidu a regulaci hluèných èinností
- Obecnì závaznou vyhlášku è. 3/2012, o ochranì ovzduší
Poznámka: S úplným znìním usnesení se mùžete seznámit na úøední desce
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Spoleèenská kronika:

V mìsíci bøeznu oslavila své
krásné 94. narozeniny paní
Buriánová Anežka ze Žaboklik.
Pøejeme pevné zdraví do dalších
let.

Informace obecního úøadu:
Zastupitelé na svém 3. zasedání zastupitelstva vybrali,
ze ètyø pøedložených nabídek, dodavatele fa.KLEMO s.r.o
na provedení rekonstrukce støechy (na objektu bývalé fary
v Nové Sedle), která je ve velmi špatném stavu a hrozí
propadnutím a zborcením krovu. Vlastní rekonstrukce
probìhne v mìsících duben a kvìten. Na tuto akci byla
zatím získána jedna dotace z Ministerstva kultury ve výši
200.000,- Kè.
V mìsíci bøeznu bylo provedeno vykácení náletových
døevin v okolí kostela v Žaboklikách, které ohrožovaly jeho
statiku. V souèasné dobì probíhá zamìøování objektu pro
zpracování projektové dokumentace, následnì bude
požádáno o stavební povolení a o dotaci z tzv. Norských
fondù.
Na služební vozidlo Škoda Fabia bylo namontováno
zaøízení na LPG èímž dojde k výraznému snížení
provozních nákladù o cca 50 % (návratnost investice je 13
mìsícù).
Obec požádala MÚ Žatec o vydání stavebního
povolení na vybudování chodníku (od Horní hospody
smìrem k DPS) a rekonstrukci místních komunikací Luèní
a Krátká.
Bylo provedeno štìpkování vìtví z proøezávek stromù
v našich obcí. Štìpkovaè nám zapùjèily Technické služby
Žatec. Vlastní štìpka byla použita k novì vysázených
stromùm a keøùm.
Žádáme naše spoluobèany aby své "plechové
miláèky" (osobní vozidla) neparkovali mimo komunikace a
zpevnìné plochy a nenièili veøejnou zeleò.
V sobotu 24.3.2012 probìhla svozová sobota, pøi které
byly zcela zaplnìny dva velkoobjemové kontejnery. Pro
velký zájem bylo možno odevzdávat i elektrovìci, které
pak obec následnì odvezla do sbìrného kontejneru v
Liboèanech.
Upozoròujeme nìkteré jednotlivce, že byla schválena
nová vyhláška o volném pohybu jak psù tak i domácích
zvíøat vèetnì slepic. Porušení této vyhlášky bude øešeno
jako pøestupek.
V minulém zpravodaji jsme se zmínili o neutìšeném
stavu nìkterých nemovitostí v našich obcích. Jsme si
vìdomi toho, že v dnešní finanèní situaci pøevážná èást
majitelù nemovitostí nemá možnost nechat si rùzné
stavební práce zadat u stavebních firem, kde se hodinová
mzda øemeslníkù pohybuje v øádu stokorun. Proto Obec
Nové Sedlo pøichází ve spolupráci s vedením Vìznice
Nové Sedlo s pomocí pøípadným zájemcùm pøi opravì,

nebo stavebních úpravách jejích nemovitostí.
Tato dohoda umožòuje zájemcùm uzavøít smlouvu na
provedení rùzných øemeslných prací odsouzenými Vìznice
Nové Sedlo za cenu 41,- Kè na hodinu. Podrobnosti Vám
budou poskytnuty na Obecním úøadu.
V našich obcích probíhá postupná úprava veøejných
prostranství a ke vzhledu obcí pøispìje i oprava fasád na
nìkterých nemovitostech. Obec Nové Sedlo má zájem
pøihlásit se do soutìže „ Vesnice roku „. V této soutìži je
možné získat nemalé finanèní dotace. Je však na nás všech,
jakou aktivitu vyvineme pøi opravì nemovitostí a jejich
okolí.
Stále se vracíme k nešvaru, který je pro nìkteré z našich
obèanù samozøejmostí a kterého se nemohou zbavit.
Vhodné umísování odpadkových košù, pravidelný úklid
prostranství a vyprazdòování košù vyžadují ze strany obce
nemalé finanèní prostøedky. Obec v poslední dobì
instalovala i schránky se sáèky na psí exkrementy. Bohužel
sáèky ze schránek rapidnì mizí, ale psí exkrementy
zùstávají bez povšimnutí na veøejných prostranstvích.
Volnì pohozený odpad je dùsledkem èinnosti
bezohledných a neukáznìných lidí a má výrazný vliv na
èistotu veøejných prostranství a image obce. Bìžným
typem takového odpadu jsou cigaretové nedopalky,
žvýkaèky, obaly od cukrovinek, prázdné PET lahve. V
porovnání s ostatními odpadovými komoditami se sice
jedná o zanedbatelné množství, které je však vidìt – èasto
se hovoøí o optickém problému. Lze si jen pøát, aby si
obèané, vèetnì dìtí, kterým je zatìžko odnést obal do
nejbližšího odpadkového koše, pøípadnì odstranit pomocí
sáèku exkrementy svého psího mazlíèka, tuto bìžnou praxi
vzali za své a zaèali ukládat odpadky do míst k tomu
urèených.
Obec Nové Sedlo ve spolupráci s ÚP Žatec bude
zamìstnávat na veøejnì prospìšné práce 2 zamìstnance a na
veøejných službách 6 dlouhodobì nezamìstnaných. Pro
vaši informaci uvádíme, jaký je rozdíl mezi veøejnì
prospìšnými pracemi, veøejnými službami a obecnì
prospìšnými pracemi.
Co jsou veøejnì prospìšné práce?
VPP jsou èasovì omezené pracovní pøíležitosti, které
po dohodì s úøadem práce vytváøí zamìstnavatel. Spoèívají
v èinnostech ve prospìch obce, státu nebo jiné veøejnì
prospìšné instituce. Jejich cílem je umožnit uchazeèùm o
zamìstnání obtížnì umístitelným na trhu práce pracovat v
dobì, kdy nemohou najít standardní práci. Ministerstvo
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Informace obecního úøadu pokraèování ze strany 2
Ministerstvo práce a sociálních vìcí ÈR (MPSV)
prostøednictvím úøadù práce v rámci aktivní politiky
zamìstnanosti (APZ) na tyto pracovní pøíležitosti
poskytuje pøíspìvky. Snižuje se tak nezamìstnanost,
zvyšují se pøíjmy uchazeèù o zamìstnání a zvyšuje se i
jejich šance najít nové uplatnìní na trhu práce, protože jsou
aktivní. Obce a další instituce tímto zpùsobem získávají
nejen finanèní podporu od státu, ale také pracovníky na
udržování obce. Napøíklad na údržbu veøejných
prostranství, údržbu a úklid veøejných budov a komunikací
a podobnì.
Když se øekne veøejná služba
Veøejná služba pøedstavuje podle zákona o hmotné
nouzi pomoc obcím v záležitostech, které jsou v jejich
zájmu. Jedná se mimo jiné o zlepšování životního
prostøedí, udržování èistoty ulic a jiných veøejných
prostranství, pomoc v oblasti kulturního rozvoje a sociální
péèe. Obce tímto zpùsobem mohou vyøešit napøíklad
povinnost údržby chodníkù v zimì. Záleží na jejich
rozhodnutí, zda budou veøejnou službu organizovat, nebo
ne. Pokud se obec v samostatné pùsobnosti rozhodne
kladnì, mùže veøejnou službu organizovat sama nebo ji
mùže delegovat na jiné subjekty, napøíklad na obecní
pøíspìvkové organizace, soukromé èi neziskové
organizace. Obce uzavírají s lidmi v hmotné nouzi
smlouvu o výkonu veøejné služby a pojistnou smlouvu
kryjící odpovìdnost za škodu na majetku nebo na zdraví,
kterou by pracovník vykonávající veøejnou službu mohl

Pøestože bydlíme ve vesnických
aglomeracích,
setkáváme se s hluènou èinností, která nás obtìžuje zvláštì
dobì noèního klidu, nebo ve dnech pracovního klidu. Obec
Nové Sedlo proto vydala:
Obecnì závaznou vyhlášku è. 2/2012, o ochranì
noèního klidu a regulaci hluèných èinností.
Ve struènosti Vás seznamujeme s obsahem vyhlášky...
Èinností, která by mohla narušit veøejný poøádek a
obèanské soužití je:
rušení noèního klidu od 22,00 hod. do 7,00 hod.
následujícího dne. (Rušení noèního klidu je pøestupkem.)
O sobotách v dobì od 7.00 hod. do 8.00 hod. a od 20.00
hod do 22.00 hod., o nedìlích a státem uznaných dnech
pracovního klidu po celý den je každý povinen zdržet se
používání zaøízení a pøístrojù zpùsobující hluk (napø.
sekaèek na trávu, cirkulárek, motorových pil a kos,

zpùsobit, nebo by mu mohla být zpùsobena. MPSV mùže
obci poskytnout dotaci na pojistné. Za výkon veøejné
služby pracovníci nedostávají mzdu. V pøípadì odmítnutí
vykonávat veøejnou službu bude uchazeè o zamìstnání
vyøazen z evidence ÚP a zároveò pøestane mít nárok na
dávky pomoci v hmotné nouzi a pøijde také o pojištìní
placené státem.
Obecnì prospìšné práce
Zcela jinou aktivitou, která s VPP a VS nesouvisí, jsou
obecnì pospìšné práce (OPP). Ty sice také pøedstavují
práci pro obce, státní zaøízení a neziskové organizace, jsou
ale pøedevším alternativním trestem, tj. trestem
nespojeným s odnìtím svobody.
Bližší informace na http://www.mpsv.cz/cs
V dobì vegetaèního klidu nadále probíhá proøezávka
stromù a odstraòování nebezpeèných vìtví na
nìkolikaletých stromech vèetnì omlazování živých plotù.
Po prvních kontrolách je patrno, že nová výsadba stromù a
keøù v ulici Farní se ujala. Byly také zahájeny práce na
koneèné úpravì parku mezi farou a kostelem v Novém
Sedle.
V souèasnosti zamìstnanci obce proèisují stráò pod
železnièním viaduktem. Ti z Vás, kteøí procházkou zamíøí
do obce Bøežany polní cestou k bøežanským rybníkùm
budou pøekvapeni postupem prací. Vìøíme, že se z této
zarostlé a zpustlé cesty opìt stane velmi používaná
spojnice mezi obcemi jako vyhledávané místo k
pøíjemným procházkám.

køovinoøezù, vrtaèek, drtièek vìtví apod.)
Vyhláška obsahuje i pasáž, za jakých podmínek je
možno poøádat na veøejných prostranstvích sportovní a
kulturní akce s použitím živé èi reprodukované hudby.
S plným znìním vyhlášky è. 2/2012 se máte možnost
seznámit v informaèních tabulích a na internetových
stránkách Obce Nové Sedlo.
Dále zastupitelstvo obce vydalo
Obecnì závaznou vyhlášku è. 3/2012,
o ochranì ovzduší
Zakazuje se spalování suchých rostlinných materiálù.
Zpùsob jejich odstranìní podle zvláštního právního
pøedpisu stanoví obecnì závazná vyhláška obce Nové
Sedlo upravující systém nakládání s komunálním
odpadem.
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Informace obecního úøadu pokraèování ze strany 3:
Dále se zakazují následující druhy paliv pro malé
spalovací zdroje zneèišování (kamna, kotle apod.):
hnìdé uhlí energetické, lignit, uhelné kaly a proplástky.

nejen níže uvedené informace:
Sledovaná oblast:Nové Sedlo
Naposledy mìøeno: 27.3.2012 20:05

S plným znìním vyhlášky è. 3/2012 se máte možnost
seznámit v informaèních tabulích a na internetových
stránkách Obce Nové Sedlo.

Aktuální teplota:

13.9 °C

Aktuální vlhkost:

58.8 %

Aktuální rosný bod:
Statistiky

Jak jsme vás již informovali v minulém zpravodaji na
internetových stránkách Obce Nové Sedlo, byl instalován
nový portál a to informace o aktuálním poèasí v Novém
Sedle. Mìøící èidlo je umístnìno na budovì obecního
úøadu. Pøi kliknutí na aktuální poèasí se na pøíklad dozvíte

6 °C
Hodnoty

Poèet mìøení:

33078

Mìøeno od:

2.3.2012 13:29

Nejvyšší teplota:

19.6°C 23.3.2012

Nejnižší teplota:

-5.1°C 7.3.2012

Redakce zpravodaje

Historie:
V minulých zpravodajích jsme zveøejnili dopis pana Otto
Trejbala, ve kterém nás seznámil s obdobím, kdy v obci Sedèice
pobýval.
V tomto zpravodaji vám pøedkládáme vzpomínky, které
písemnì zaslal na adresu Obecního úøadu a správci Velkostatku v
Novém Sedle panu Pavlu Šafránkovi, pan Josef Hanzal z
Liberce. Dopisy jsou datovány dnem odeslání 25.4.2002.
Dopis adresovaný Obecnímu úøadu:
Vážený úøade,
promiòte, že používám takové oslovení. Nikoho z úøadu totiž
neznám a pøed rokem pøi své prvé návštìvì Nového Sedla v
èervnu 2001 mne všichni odkazovali na jednoho Vašeho
pracovníka, jehož jméno jsem zapomnìl a který se zabýval i
kronikou obce. Na úøad jsem za ním šel, ale vše dopadlo jinak,
jak dále píši.
Tomuto pánovi tento dopis asi patøí, tak mu to pokud uznáte za
vhodné, pøedejte a moc vám za to dìkuji.
Jako sedmiletý kluk jsem pravidelnì jezdil ke svému strýci a
tetì pøed válkou do Nového Sedla.
Strýèek Jaroslav Chadraba dìlal na statku u Ing. Sýkory
zahradníka až do doby záboru Sudet.
Já i mùj bratr jsme mìli mezi stejnì starými své kamarády.
Øíkali nám „zahradníèci“. Chodili jsme do èeské menšinové
školy k paní uèitelce Jarolímové a znali jsme i jejího manžela
pana uèitele Jarolíma. Kamarádi byli chlapci Šafáøe Váni
(Franta, Olda a Alfréd), Koránoví v Nové Paustce, syn vrchního
švejcara Lžièaøe, chodili jsme pro pivo k Šefrùm, nakupovat do
konzumu v ulièce bezprostøednì vedle školy, pro chleba k pekaøi
na okraji obce smìrem k nádraží. Tam byl i švec, který dokonce
pro nás na zakázku ušil celé boty. Moc se nám zde líbilo i pøes ten
henleinovský teror, který pronikl i mezi dìti. Syna koláøe Kurze,
který bydlel hned vedle domeèku, kde jsme bydleli my /tj. domek
pøesnì proti vchodu do zahrady statku. Domeèek v dobì, kdy
jsem loni N. Sedlo navštívil, se právì opravoval a celá usedlost
Kurzeù, vedle smìrem ke vchodu do statku je zbouraná (viz
pøiložená fota – poznámka redakce). Tedy z tohoto syna jsme oba
mìli strach, protože byl schopen dýky u pasu i použít.
Obec však se zdála, že je víc sociálnì demokratická. Jejich
mládež se pravidelnì k veèeru v tmavomodrých košilích /jako
mìl pozdìji po válce Svaz èeské mládeže/ scházela v lese Lajtna
v obci a když mìli sraz u kùlny Na Drýži, tak to byl modrý les.
Tehdy jsem bydlel s rodièi v Rakovníku, vlakem jsme jezdili
do Žatce a odtud pìšky kolem øeky až ke kamennému mostu pøes
Ohøi u mlýna, odkud kolem ovèína to už do obce bylo kousek.
Vlak ze Žatce do stanice Žabokliky jezdil v tak dlouhých

intervalech asi jako dosud, takže pìšky to bylo rychlejší. Chtìl
jsem si to i loni zopakovat, ale cesta už kolem øeky není - samá
zahrádkáøská kolonie - most pøes øeku již také není, mlýn je
vypálen, ovèín ani høebèín také není. Ohøe je hluboká, takže se
také pøebrodit, nedá jako kdysi, pøívoz také není…
Dnes bydlím již od padesátých let v Liberci a do Nového
Sedla je to trochu daleko. Využil jsem pøíležitosti, kdy jsme mìli
sraz absolventù Wintrova gymnásia v Rakovníku, kde jsem se
ubytoval a jel jsem také zjistit, jak vypadá dnes Nové Sedlo a kdo
zbyl z mých døívìjších kamarádù. Asi nikdo. Velmi jsem si
popovídal na statku s panem Šafránkem a byl dokonce i v parku
se zámkem. Prosím Vás pøi té pøíležitosti pomozte /pokud to
bude možné/) s prosvìtlením parku a hlavnì pokuste se zmìnit tu
„indiánskou barvu“ omítky tohoto krásného zámku. Vùbec mu
nesluší.
Z dopisu zaslaného panu Pavlu Šafránkovi vyjímáme jen
nìkteré pasáže, které nejsou uvedeny v dopise adresovanému
Obecnímu úøadu a které jsou svým obsahem uvedeny v
pøedchozím dopise.
Vážený pane Šafránek,
v èervnu roku 2001 jsem navštívil Nové Sedlo, kam jsem v
dìtství každoroènì pøed válkou dojíždìl ke svému strýci a tetì.
Byla to návštìva prakticky od roku 1937.
Byl jsem Vámi velmi pøátelsky pøijat a dovìdìl jsem se od Vás
víc, než jsem oèekával. Kamarády z dìtství bohužel nenašel, ale
vše, co zùstalo v mé dìtské pamìti, jsem poznal. Nìco se zmìnilo
k lepšímu, mnoho však již neexistuje, jak ta hájovna pod „Kozím
vrchem“, tak kamenný most pøes Ohøi mlýn, u nìj, nìmecká
škola, ovèín, høebèín, plocha zvaná kdysi „Na Drýži“ kde bývala
kùlna se zemìdìlskými stroji. Cesta k øece kolem bývalé hájovny
je zarostlá vysokou trávou a stromeèky tøešní, které strýc
zakládal, a byly ještì s opìrnými kùly, jsou dnes pøerostlé stromy,
travièka krátce spásaná ovcemi na „Drýži“, tak na „Kozím
vrchu“, tak kolem øeky, je vysoká a docela jiná, øeka tehdy mìlká,
že se dala pøebrodit a plná kamení je dnes asi hluboká, ledovì
studená a jaksi nepøátelská…
Velice pøíjemnì na mne zpùsobil dvùr statku, který je v
podstatì stejný, chybí jen strojovna a kovárna, chybí za
vybetonovanou nádrží, kde kdysi bývaly husy kùlna na
zemìdìlské stroje, které by dnes s chutí pøevzalo technické
muzeum /byly tam totiž „voraèky“ t.j. parní lokomobily, které
mezi sebou tahaly na navijáku nìkolikaradlièní pluh, lokomobily
s mlátièkami a další. Díky Vám jsem se dostal i do parku se
zámkem, kde bývalo také království mého strýce (viz pøiložené
foto – poznámka redakce), který pøed válkou jako zahradník
sloužil u tehdejšího majitele Ing. Sýkory.
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Historie pokraèování ze strany 4:
Zámek - vlastnì už secesní vila z konce devadesátých let 19
století z parku doslova svítil jednoduchou omítkou bìlošedé
barvy (archivní foto zámku krátce po dokonèení výstavby).

Jaroslav Chadraba zahradník na statku v Novém Sedle v
letech 1933 – 1937
Zakládal ovocné sady (tøešòovku na Kozím vrchu), staral se o
zahradu a park.
Nejdøíve bydlel na hájovnì pod Kozím vrchem (pøed hajným
Petržílkou) potom v domku pøed vchodem do zahrady.

Na prvé fotografii je zachycena budova dnes již zbouraná, kde bydlela rodina koláøe Kurze.
Zdemolovaná nemovitost se nacházela mezi budovami uvedenými na další fotografií.

K upøesnìní lokalit a nemovitostí, které v dopise pan Josef Hanzal uvádí, jako již dnes neexistující uvádím:
Hájovna pod Kozím vrchem se nacházela v dolní èásti pod tøešòovkou poblíž øeky Ohøe.
Pozemek zvaný „Na Drýži „ - jednalo se o lesní plochu pøevážnì s borovicovým porostem a menší lokalitou, kde se
pøevážnì pro soukromou potøebu tìžil štìrkopísek. Na tomto místì dnes stojí areál Vìznice Nové Sedlo.
Domek, ve kterém zahradník pan Chadraba s rodinou bydleli (dnešní ul. Hlavní èp. 16) je stále obydlen a domek, kde
bydlel koláø Kurze, byl zbourán. Pro pøipomenutí vám pøedkládám fotografii dnes již zbouraného objektu.
Nìmecká škola stála v dnešní ulici Farní, kde je postaven øadový bytový dùm Vìznice Nové Sedlo. Zmiòovaný spálený
mlýn stával nad jezem v Žatci. Ovèín si mnozí z nás ještì pamatují v oblasti zvané Hùrky.
Jaroslav Kubelík, kronikáø
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Mìstské divadlo Žatec - program na DUBEN 2012
3.4. 19:30 MADFINGER
6.4. 19:30 INTERVIEW S UPÍREM
7.4. 17:45 MANON (Jules Massenet)
11.4. 8:30 10:00 POHÁDKY JANA WERICHA
12.4. 19:30 LENKA FILIPOVÁ
14.4. 18:45 LA TRAVIATA ( Giuseppe Verdi )
17.4. 19:30 NA ÚTÌKU
19.4. 18:00 10. BENEFIÈNÍ KONCERT
22.4. 15:00 JEZERNÍ KRÁLOVNA A VODNÍK TUTÍNEK
24.4. 8:30 10:00 KLUK Z PLAKÁTU
25.4. 10:00 14:00 O PRAÈLOVÍÈKOVI
Digitální kino Žatec - program na DUBEN 2012
1.4.-15:00/4.4.-17:30/8.4-15:00/ HURÁ DO AFRIKY ! 3D
27.4-17:30/29.4-15:00 HURÁ DO AFRIKY ! 3D
1.4.-17:30 / 8.4.-20:00 OKRESNÍ PØEBOR
1.4.-20:00 / 4.4.-20:00 HNÌV TITÁNÙ 3D
15.4.-15:00
LORAX 3D
11.4.-17:30
PROBUDÍM SE VÈERA
5.4.-20:00 / 8.4.-17:30 / 13.4.-20:00 TITANIC 3D
5.4.-17:30 / 10.4.-17:30 / 21.4.-15:00 SNÌHURKA
10.4.-20:00 / 15.4.-20:00 PRCI, PRCI, PRCIÈKY: ŠKOLNÍ SRAZ
13.4.-17:30
KOUPILI JSME ZOO
11.4.-20:00
MEZI VLKY
15.4.-17:30 /18.4.-17:30/21.4.-17:30/22.4.-20:00 VRÁSKY Z LÁSKY
18.4.-20:00/25.4.-17:30 / SLEÈNA NEBEZPEÈNÁ
20.4.-17:30 / 28.4.-15:00 / KNOFLÍKOVÁ VÁLKA
20.4.-20:00 / 21.4.-20:00 / 28.4.-17:30 / BITEVNÍ LOÏ
25.4.-20:00 VRTÌTI ŽENOU – PRAVDIVÝ PØÍBÌH O VZNIKU VYBRÁTORU
26.4.-17:30 TALISMAN
26.4.-20:00 / 28.4.-20:00 / 29.4.-17:30 MÙJ VYSVLEÈENEJ DENÍK
27.4. -20:00

PROJEKT X
více informací na http://www.divadlozatec.cz/

Když jarní kvìty záøí a
slunce náhle plá, tak
pøíroda svou náruè
každému otvírá. Krásné
Velikonoce a radost z
každého prožitého dne
pøeje
kolektiv OÚ Nové Sedlo a
redakce.
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Kultura pokraèování ze strany 6:

Více na stránkách internetových stránkách Obce Nové Sedlo
foto: Jaroslav Kubelík

Ve støedu 7. bøezna v 13.30 hodin se opìt sešli senioøi DPS v zasedací místnosti, aby oslavili MDŽ. Ženy dostaly k
svátku hrníèek a na stole nechybìlo ani obèerstvení. Mezi seniory pøišel i pan starosta. Bylo to pøíjemné posezení a
pìkná oslava svátku žen. Všem se to líbilo.

Text a foto, Hana Kovandová

Sport:
Vážení a milí sportovní pøátelé, jarní èást sezóny je v plném

hlavièkoval tìsnì vedle tyèe. Do kabin se šlo za stavu 2:0 pro domácí.

proudu. Sedelští fotbalisté zajíždìli v prvním jarním kole na høištì
Libèevse. Dovolte mi, abych Vás struènì informoval o prùbìhu utkání
AC SK Libèeves – TJ Nové Sedlo – 2:1 (Horváth Jakub)
V 16. kole zajíždìli naši fotbalisté na høištì Libèevse. V podzimní

V druhé pùli probìhlo støídání v kádru hostù, kdy støídal Milan
Bukovský a na høištì šel staronový hráè Nového Sedla Tomáš Rehák.
Obraz hry hostù se v druhé pùli zlepšil a tlaèili se více do útoku, ale
dlouho to k nièemu nevedlo. Støel na bránu bylo poskromnu a domácí

èásti dokázali tento celek na domácím høišti porazit v pomìru 3:2. V

dobøe bránili. Až v 65. minutì založil akci hostující Varga, pøihrávkou

krásném poèasí a za úèasti spousty fandù se nehrál nijak oslniví fotbal.

našel na pravé stranì Korfa, ten poslal ostrou pøihrávku pøed bránu. Po

Od úvodního hvizdu sudího Balabána se zdálo jako by sedelští

skrumáži propadl balón, až na zadní tyè kde ho do brány uklidil Jakub

fotbalisté sedìli ještì v kabinì. Fotbal byl neurovnaný a s øadou

Horváth a snížil tak na 2:1. Hosté se po té snažili utkání srovnat, ale do

nepøesností, ke kterým pøispìl i dost nerovný terén. Od zaèátku utkání

konce zápasu už se jim to nepodaøilo a tak odjíždìli z daleké Libèevsi s

byli aktivnìjší domácí fotbalisté a také šli zaslouženì do vedení. V 10.

prohrou 2:1.

Minutì zaváhala sedelská obrana a domácí šli støelou k tyèi rychle do

Chtìl bych za TJ Nové Sedlo podìkovat všem fandùm a zvláštì

vedení. Sedelští se snažili útoèit, ale nic jim nevycházelo. A tak v 15.

tìm z Liboèan, kteøí neváhali a pøijeli podpoøit náš tým takovou

minutì pøišel druhý trest, domácí útoèník se dostal za hostující obranu a

dálku, zároveò bych se chtìl omluvit všem fandùm, kteøí pøijeli do

stoper hostí ho ve vápnì fauloval. Naøízený pokutový kop domácí

Libèevse a museli koukat na nesmyslné hádky našich fotbalistù a

útoèník s pøehledem promìnil a bylo to 2:0 pro domácí. V zápìtí byl ve

na výkon, který není hodný našeho kádru. A vìøím že v pøíštím

vápnì faulován pedelský Jakub Horváth ale rozhodèí zùstal v klidu a

zápase už to bude mnohem lepší.

pokutový kop se nekopal. Domácí mìli ještì jednu výhodu penalty,

V dalším utkání pøivítají naši fotbalisté na domácím høišti Spartak

když hostující brankáø David Vávra fauloval unikajícího domácího

Lubenec v sobotu od 16:30h. A v dalším utkání zajíždí naši fotbalisté

hráèe v pokutovém území, ale domácí tuto šanci zahodili. V prvním

dne 7.4. na høištì Pátku, výkop v 16:30.

poloèase mìli sedelští ještì jednu slibnou šanci kdy hostující Petr Böhm
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Jakub Èerný

Školství:
Akce na duben 2012 ZŠ a MŠ Nové Sedlo.
2. 4. Mezinárodní den ptactva – výtvarné aktivity, práce ve školní knihovnì – encyklopedie, výstava, od 12.00 hod.
2. 4. Mezinárodní den dìtské knihy - promítání filmu Dìti z Bullerbynu,
10.00 hod., porovnávání s literární pøedlohou.
3. 4. Velikonoèní pochod do Bøežan - v 10.00 hod., pro dìti, žáky, rodièe
4. 4. Noc s Andersenem (nocování dìtí ve škole, pøedèítání pohádek, povídání o knihách, hry) v 18.00 hod.
5. - 6. 4. Velikonoèní prázdniny
9. 4. VELIKONOÈNÍ PONDÌLÍ
10. 4. U pøíležitosti Svìtového dne zdraví (7. 4.) projekt pyramida zdravé výživy - Pyramidáèek
10. - 13. 4. Týden první pomoci
11. 4. Vzdìlávací program Krtek - MŠ, 14.30 hod
12. 4. Divadlo, muzeum - ZŠ a MŠ
20. 4. Postarej se o Zemi - Projekt - beseda, aktivity, úklid kolem školy - ke Dni Zemì
22. 4. Den Zemì, den stromù
23. - 29. 4. BESIP - Globální týden bezpeènosti silnièního provozu OSN
23. 4. Bezpeènì k cíli – film pro žáky ZŠ, v rámci výuky
26. 4. Èarodìjnická výtvarná dílna, ZŠ a MŠ od 14.00 hod.
www.skolicka-nove-sedlo.webnode.cz

OBECNÍ ÚØAD Nové Sedlo
vyhlašuje konkurzní øízení
na obsazení pracovního místa
ØEDITELE - ØEDITELKY
Základní škola a Mateøská škola Nové Sedlo, okres Louny, pøíspìvková organizace
Termín uzávìrky pøihlášek: 16.4.2012
Více informací na www.nove-sedlo.cz
Kultura:

Maškarní bál v Novém Sedle
V sobotu 24.3.2012 ve tøi hodiny probìhl velmi
oèekávaný Maškarní bál v Novém Sedle.
Poøadatelky Helèa a Jarèa, taktéž DJ Hanz a DJ Bíïa
netrpìlivì oèekávali dìti nejen z Nového Sedla.
I pøesto, že byl krásný sluneèný den, sál se zaèal plnit
dìtièkami. No dìtièky ???????????
Spíš celá pohádková øíše. Pøišel vodník, Snìhurky,
èertící, doktor, Zoro, èarodìjnice, dokonce pøiletìl i motýl
Emanuel s Makovou panenkou, ……..
Pohádkové postavièky okamžitì zaplnily taneèní parket a
zaèala ta pravá maškarní veselice.
Pøíšerky si nejen skvìle zatancovaly, ale nìkteré
vyhrály i ceny v soutìžích, i ti co nevyhrály si odnesli
malièkost a sladkosti. Soutìžilo se napøíklad v oblíbené

židlovaèce , závodilo se s míèky na lžících, podlézala se
tyè, která nesmìla spadnout ani se ji dotknout.
Také se vyhlašoval nejlepší taneèník. Kupodivu tuto
cenu získala jedna z nejmenších taneènic, malá Maková
panenka Anièka Koutù.
Padla šestá hodina veèer a dìtièky se zaèaly rozcházet.
Byl to krásnì strávený èas, každé dítko si odneslo nìjakou
malièkost èi sladkost.
Podìkováni patøí panu Kovaøíkovi za bezplatné
zapùjèeni sálu, a velké díky patøi starostovy obce panu P.
Sýkorovi za nemalou finanèní injekci a za pùjèeni
aparatury.
Doufáme, že se to všem líbilo a brzy zase AHOJ :-)
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Helèa a Jaruš

