Novosedelský
únor 2016
zpravodaj

císlo 2 rocník VI.

www.nove-sedlo.cz

V

ážení spoluobèané, opìt jste
obdrželi do Vašich poštovních schránek další vydání
Novosedelského zpravodaje, ve
kterém Vám pøinášíme øadu informací o dìní v našich obcích tak i
informace z naší ZŠ - MŠ a
informace o našich fotbalistech.
Zima ne a ne se vzdát, opìt nás
zasáhl pøíval snìhu (budeme vìøit,
že již naposled), ale i pøes tuto
nepøízeò poèasí pokraèují naplánované stavební akce. V souèasné
dobì se provádí nová kanalizaèní
pøípojka od bytového domu èp. 56 v
Novém Sedle a následnì se provede
úprava a zpevnìní celé plochy (polo
vegetaèní tvárnice) a tím nám zmizí
další nevzhledné místo v obci. V
závislosti na poèasí budou zahájeny
práce na údržbì travnatých ploch,
kde v nìkterých místech nìkteøí
naši spoluobèané svými vozidly
rozjezdili tyto plochy a tím porušují
obecní vyhlášku.
V uplynulých mìsících bylo
podáno nìkolik žádostí o dotace na
rùzné akce. V souèasné dobì se tyto
žádosti vyhodnocují. Zatím nám
byly pøidìleny finanèní prostøedky
ve výši 700 000,- Kè na další práce
související se záchranou kostela v
Žaboklikách. Obec bude rovnìž
podávat žádost (do konce dubna) o
dotace na akce: sesuv zeminy v
Žaboklikách - nutnost zajištìní
stability svahu a akci rekonstrukce
rybníku v Bøežanech.
I nadále se tìšíme na Vaše
pøíspìvky do Novosedelského
zpravodaje, kde máte možnost nás
ostatní seznámit se svými podnìty.
Vážení spoluobèané, na závìr
bych Vám chtìl popøát krásné
prožití velikonoèních svátkù.
Petr Sýkora, starosta

Vážení ètenáøi zpravodaje, sice to tak nevypadá, ale blíží se jaro a s ním i
zahájení turistické sezóny. Zaèneme navštìvovat a obdivovat hrady, zámky a jiné
památky v blízkém i dalekém okolí, ale také bychom se mìli rozhlédnout kolem
sebe, v místì, kde žijeme. Naše obec pøevzala do svého majetku od církve dvì
památky, kterým hrozilo úplné znièení a pomocí dotací se je snaží zachránit.
Budova bývalé fary v Novém Sedle je již zrekonstruovaná a na kostele sv.
Bartolomìje byly zahájeny práce na opravì støechy. V souèasnosti se pøipravuje
dlouhodobý pronájem zámeèku v Novém Sedle, který by mìl opìt zaèít sloužit
obèanùm našich obcí. Mimo toho byly opraveny i drobné památky v našem regionu
- kaplièky v Èíòovì a Novém Sedle, byl zrekonstruován sloup se sochou Panny
Marie Bohorodièky v Bøežanech a sloup se sousoším sv. Anny Samotøetí v Èíòovì.
Obec se o památky v našem okolí stará pøíkladnì, ale mìli by si je vzít za své také
místní obèané. My všichni bychom o nì mìli projevovat zájem, jejich ochrana je
dùležitá nejenom pro nás, ale i pro budoucí generace.
Vlasta Kubelíková, kronikáøka

Informace Obecního úøadu Nové Sedlo
?
Fara v Novém Sedle je Památkou urbanistickou hodnotu a je nositelem

roku 2015 Ústeckého kraje
Dominantou obce Nové Sedlo je
vedle kostela svatého Václava a sousoší
Nejsvìtìjší Trojice také
novì zrekonstruovaná
fara, kde v souèasné
dobì sídlí Obecní úøad.
Rekonstrukce fary, která byla dokonèena v
loòském roce celkovým
nákladem 3,9 milionù
korun, získala cenu Památka roku 2015
Ústeckého kraje. Zvítìzila tak v silné
konkurenci nad rekonstrukcí nádvoøí a
ohradních zdí nádvoøí hradu Úštìk,
objektu Parkovištì u Retranchementu 5
v Terezínì nebo revitalizací Löschnerova námìstí v Kadani.
Soutìž o cenu za nejlepší projekt a
realizaci obnovy nemovité kulturní
památky, budovy nebo souboru staveb Památka roku vyhlašuje každý rok
Sdružení historických sídel Èech,
Moravy a Slezska vyhlašuje. Cena se
udìluje za nejlepší projekt a realizaci
obnovy památky, která má významnou
památkovou, architektonickou nebo

specifického charakteru prostøedí.
Hodnoceny mohou být napø. zámek,
hrad, klášter, jejich areál, kostel, palác,
radnice, divadlo. Soutìž má dvì
kategorie - menší rekonstrukce do 2 mil.
Kè bez DPH a velké rekonstrukce nad 2
mil. Kè bez DPH.
V únoru 2016 Novosedelská fara
reprezentovala Ústecký kraj v celostátním kole této soutìže. Pøestože do
nominace Památku roku nepostoupila,
vítìzství v krajském kole je pro obec
velkým úspìchem. Na památku roku
2015 byly nominovány Bílá vìž Hradec Králové, bývalý minoritský
klášter - Èeský Krumlov a Køížová cesta
a kaple sv. Šebestiána se zvonicí na
Svatém Kopeèku – Mikulov.■

V úterý 8. bøezna 2016 a ve ètvrtek 10. bøezna 2016 bude v
obci Nové Sedlo pøerušena dodávka elektrické energie z
dùvodu proøezávky a kácení stromù
od 8.00 hod. - do cca 17.00 hod.!!!
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pokraèování ze strany 1...
Usnesení
z 2. zasedání ZO Nové Sedlo ze dne 24.2.2016
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo:
- pøidìlení dotací z rozpoètu obce Nové Sedlo z dotaèního
programu „Podpora spolkové èinnosti”: TJ Nové Sedlo 150 000,- Kè, Spolek pro rozvoj Sedèic - 15 000,- Kè
- prodej pozemku p.è. 760/3 v k.ú. Nové Sedlo u Žatce o výmìøe
1555 m2 Krajskému úøadu Ústí nad Labem
- odkoupení èásti pozemku p.è. 598/1 v k.ú. Nové Sedlo u Žatce
od TJ Nové Sedlo do majetku obce Nové Sedlo za úèelem
vybudování víceúèelového høištì
- dodatek è. 19 ke Smlouvì o poskytování knihovnických služeb
a sdružení finanèních prostøedkù, Prohlášení o poètu obyvatel
obce, Finanèní zpráva o hospodaøení fin. prostøedky
sdružených obcí za rok 2015
- poskytnutí fin. pøíspìvku spoleènosti KOMPAKT spol. s r.o.
pro pøíspìvkovou organizaci Mìsta Žatec Kamarád LORM
Žatec, p.o. ve výši 10 000,- Kè + DPH
- cenovou nabídku projektových prací Ing. Mgr. Jana Valenty,
Ph. D. na sanaci sesuvu na p.p.è. 394/22 v k.ú. Žabokliky ve
výši 26 800,- Kè
- zámìr pronájmu èásti pozemku p.è. 361/2 v k.ú. Sedèice
- zámìr pronájmu pozemku p.è. 3/3 v k.ú. Žabokliky
- pronájem rodinného domu è.p. 10 v obci Sedèice
- pronájem kulturní památky - zámku obci Nové Sedlo od FARM
NOVÉ SEDLO, s.r.o.
Pozn.: s úplným znìním se mùžete seznámit na úøední desce

?
Odstavný pás
V Novém Sedle se podaøilo upravit další nevzhledné místo. V prùbìhu mìsíce
února byl vybudován vedle

studny na ul. Hlavní podobný odstavný pás pro
parkování osobních vozidel
jako pøed Základní školou v
Novém Sedle.■

Jubilea
od 1.3. do 31.3.2016
V mìsíci bøeznu oslaví
své životní jubileum
Anizia Krejèová - Nové Sedlo
Ludmila Postnikova - Sedèice
Jarmila Syrovátková - Nové
Sedlo
Margita Michalicová - Nové Sedlo
Blahopøejeme a pøejeme hodnì
zdraví, spokojenosti
a pohody.

?
Proøezávka stromù
V obcích Bøežany a Nové Sedlo bylo zahájeno
proøezávání starých a nemocných stromù. Prosíme všechny
obèany, aby pokud se budou pohybovat v místech, kde
budou práce probíhat, dbali zvýšené opatrnosti.■

?
Kostel sv. Bartolomìje

Žabokliky
Již nìkolikrát jsme vás
informovali o tom, že kostel
sv. Bartolomìje v Žaboklikách, který obec získala
do vlastnictví bezúplatným
pøevodem od církve v roce
2010, je v havarijním stavu.
Kostel je zapsán na seznamu
nejohroženìjších kulturních
památek, který vede Národní památkový ústav od
prosince 2009.

Obci se v loòském roce
podaøilo získat finance a
mohla tak zahájit práce na
rekonstrukci kostela. Dnes
je dokonèena oprava støechy
nad presbytáøem, tak aby do
vnitøních prostor nezatékalo.
Pro letošní rok obec získala
dotaci na opravu kostela od
ministerstva kultury ve výši
700 000,- Kè, práce na
opravách této památky tedy
mohou pokraèovat i v tomto
roce.■

SVOZOVÁ
SOBOTA
probìhne v
mìsíci DUBEN.
Termín
upøesníme v
dalším vydání
Novosedelského
zpravodaje.

Zmìna termínu svozu komunálního odpadu
V minulém èísle zpravodaje byl informován špatný
termín svozu komunálního odpadu.
Novým dnem vývozu je STØEDA (sudé týdny
zùstávají zachovány). První vývoz tak probìhne ve
støedu 9. bøezna 2016 (viz leták uvnitø zpravodaje).
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...pokraèování ze strany 2
?
Stùl na stolní tenis
?
Pronájem zámku v Novém
Sedle
Obecní úøad zakoupil nový stùl na stolní
tenis a umístil ho na sále v pohostinství v
Zastupitelstvo obce schválilo
Novém Sedle, kde pravidelnì poøádají dlouhodobý pronájem zámku v
Novém Sedle od spoleènosti
nadšenci turnaje právì v tomto sportu.■
FARM Nové Sedlo, s.r.o. Pøed
rokem 1990 byla v zámku
umístìna Mateøská škola, od jejího

vystìhování je tato kulturní památka nevyužitá a chátrá. Obecní
úøad v prostorách zámku plánuje
znovuotevøít mateøskou školu,
protože souèasné prostory jsou pro
její provoz nevyhovující. Souèasnì plánuje zpøístupnìní pøilehlého parku veøejnosti.■

KULTURA
?
Turnaj ve stolním tenise Nové

Sedlo
Polovina února se již po deváté stává
v Novém Sedle èasem, kdy se scházejí
amatérští milovníci stolního tenisu a
profesionální milovníci dobré nálady.
20.února 2016 okolo poledne byla
dvacítka "pinèesáøú" rozlosována do
dvou skupin. Po dobu osmi let se turnaj
odehrával ve znamení dvouher.
Tentokrát se poøadatelé odhodlali k
možná riskantnímu kroku a použili
osvìdèený model známý z nohejbalového turnaje a o složení
družstev rozhodovala náhoda v
podobì losu...Po vylosováni bylo
jasno, vzniklo deset družstev a turnaj
mohl zaèít. Jediným zásahem poøadatelù do losovaní bylo nasazení žen,
aby v jejich pøípadì vzniklo vždy

smíše
n
é
družst
vo. Již
pìtilet
o
u
tradicí
turnaj
e je i samostatný turnaj žen. Letos se
souboje nesly v pohodovém a
pøátelském duchu a ve znamení
úspìchù, smíšených družstev i když
trofej nejcennìjší putovní pohár
"Anièka" získala mužská dvojice
...Tím pøicházíme k výsledkùm turnaje
. Hegemonii smíšených družstev
prolomila dvojice Jirka Blochin a Petr
Lasièka ,kteøí prošli turnajem bez
zaváhání a zaslouženì se pro rok 2016
stali vítìzi Sedelského turnaje. Na 2.
místì skonèila dvojice Iveta Zyková a
Michal Kováè. Bronzové medaile si na
krk povìsila dvojice Lukáš "Iggy"
Chyba a Káa Štefková a, alespoò
diplom za nepopulární "bramborové "
umístìní obdrželi Michal Kout se
Simonou Rychvalskou. Mezi ženami
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turnajem prolétla jako kometa Iveta
Zyková a domù odjíždí ovìnèena
zlatem. Støíbrnou medaili získala
Simèa Rychvalská, bronz obhájkynì
loòského zlata Káa Štefková, na
ètvrtém místì skonèila Jana Kejzlarová. Turnaj byl již tradièním
zpestøením pochmurného února a
nezbývá než na pøíští jubilejní roèník
pozvat vìtší poèet hráèù. Na našem
turnaji jde hlavnì o dobrou náladu a
stolnìtenisové umìní je až druhoøadé.
Na závìr patøí podìkování obci
Nové Sedlo, která pøispìla na
turnajové ceny a trofeje.
Za poøadatele Honzu Bidmona a
mì vás zveme na pøíští desátý
roèník!■
M.Bidmon

...pokraèování ze strany 3

Základní škola a Mateøská škola Nové Sedlo
?
Zápis do 1.

roèníku ZŠ
Dne 3.2.2016
probìhl zápis do
1. roèníku ZŠ.
Zapsáno bylo 10
žákù, z toho ale
doporuèeny dva
odklady PŠD.■
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...pokraèování ze str. 4
?
Karneval
Dne 17.2.2016 probìhl
karneval ve škole.

?
Návštìva divadla
Dne 11. 2. žáci naší školy
navštívili žatecké divadlo, kde
se zúèastnili preventivního
programu "Pozor, koza nekouøí". Vystoupil zde hudební
skladatel Daniel Dobiáš spolu s
paní doktorkou Šárkou z
odvykacího léèebného zaøízení. Ve svém programu
upozoròovali dìti zábavnou a
srozumitelnou formou na
nebezpeèí cigaret, alkoholu a
jiných návykových látek.
Vybrané dìti si na pódiu i
zazpívaly a zahrály. Všem
dìtem se poøad moc líbil.■

?
Zotavovací pobyt na horách v Louèné pod Klínovcem od 24.2. - 26.2.2016

Mgr. Lenka Souèková, øeditelka
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Historie
V dnešním vydání zpravodaje uvádíme zajímavé údaje o složení obyvatel našich obcí pøed II.
svìtovou válkou. Údaje jsou èerpány z kronik a jsou z roku 1930, pouze data za obec Èíòov pocházejí
z roku 1921.
Poèet a národnostní složení obyvatel v našich obcích
(bývalé Sudety) v pøedváleèném období
rok 1930
rok 1921
rok 1930
rok 1930
rok 1930
rok 1930

Bøežany
Èíòov
Chudeøín
Nové Sedlo
Sedèice
Žabokliky

146 obyvatel
110 obyvatel
116 obyvatel
603 obyvatel
292 obyvatel
213 obyvatel

z toho 13 èeské národnosti
z toho 2 èeské národnosti
z toho 4 èeské národnosti
z toho 60 èeské národnosti
z toho 93 èeské národnosti
z toho 32 èeské národnosti
Vlasta Kubelíková

TJ Nové Sedlo
Vážení a milí sportovní pøátelé, jarní
èást sezony se nezadržitelnì blíží a tak
mi dovolte, abych Vás seznámil s
dosavadními výsledky zimního turnaje
a novinkami, které se v našem klubu
odehráli.
Do konce zimního turnaje zbývají
našim fotbalistùm odehrát už jen 2
kola. Do této chvíle si vedli nadmíru
dobøe, když dokázali porazit Žíželice v
pomìru 6:3, Mìcholupy v pomìru
12:2, úèastníka 1.A tøídy Spoøice 6:3 a
Žatecký junior 6:2. Po tìchto
odehraných utkáních se dìlí v umístìní

o krásné druhé místo s Kryry a
Tuchoøicemi. Turnaj vede domácí
rezerva.
Bìhem zimní pøestávky doplní kádr
pouze jeden hráè a to záložník Petr
Štáb. Po zranìní se do sestavy vrací
Marek Živníèek a z hostování se vrací
Ludìk Varga. Tím by mìl být kádr pro
jaro kompletní. Na hostování odchází
Petr Böhm do Holedeèe a Jaroslav
Kout do Bezdìkova.
Další utkání sehrají naši fotbalisté
13.3. s celkem Žatce B. Ještì den
pøed tím a to 12.3. od 15h sehrají

pøátelské utkání s celkem Vilémova
na jeho høišti. Poslední utkání
zimního turnaje sehrají naši hráèi s
celkem Tuchoøic a to 20.3.
Jarní soutìž zahájí naši fotbalisté
na domácí pùdì dne 26.3.2016 od
13h. Ke druhému zápasu budou
zajíždìt na høištì Kryr dne 2.4.2016
výkop ve 13h.
Tímto bych chtìl pozvat všechny
vìrné fanoušky a pøátele dobrého
fotbalu aby nás pøišli podpoøit v
jarních bojích.
Jakub Èerný

MÌSTSKÉ DIVADLO ŽATEC - kompletní program na BØEZEN 2016
5.3.
10.3.
11.3.
11.3.
12.3.

18:45
9:30
8:30 / 10:15 / 11:45
20:00
15:00

13.3.
14.3.
15.3.
17.3.
18.3.
19.3.
20.3.
21.3.
23.3.
29.3.

19:00
10:00
19:00
19:00
18:00
18:00
15:00
19:00
8:45 / 10:15 / 14:00
19:00

Giacomo PUCCINI : MANON LESCAUT
ÈERT A KÁÈA aneb Jak šly noty do pekla
LITTLE RED RIDING HOOD / Peter BLACK
ZMRAZOVAÈ – IL CONGELATORE
DÍVKA ROKU aneb LÉTO, DOVOLENÁ,
REKREACE a VOLNÝ ÈAS
Eddie Martin Band (GB/CZ/SK)
Z POVÍDEK MALOSTRANSKÝCH
TØI V HÁJI – DIVADLO ARTUR
POUTNÍCI
PØADLENY (OPERA Žatec)
V. KONCERT K PØIVÍTÁNÍ JARA
GULLIVEROVY CESTY- ZEMÌ LILIPUTÙ
OSKAR NEDBAL ZNÁMÝ I NEZNÁMÝ
SKØÍTKOVÉ „SLUŠÒÁCI“
MANŽELSKÝ ÈTYØÚHELNÍK

OPRAVY A REKONSTRUKCE
STØECH

PRANOSTIKA na mìsíc bøezen:

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

Kolik mlh v bøeznu k nebi stoupá,
tolik bude ještì mrazù po
velikonocích.
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