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V

ážení spoluobèané, opìt se k
Vašim rukám dostává další
lednové èíslo Novosedelského
zpravodaje. Tímto èíslem zahajujeme
již šestý roèník vydávání tohoto
zpravodaje, ve kterém se Vám snažíme
pøinášet informace ze života v našich
obcích.
I v tomto roce bychom chtìli provést
øadu akcí. Snažíme se na tyto akce
využít rùzné dotaèní tituly z jednotlivých ministerstev, z Krajského
úøadu… V roce 2015 se obci podaøilo
zajistit cca 4 mil. Kè dotací, což i sami
urèitì uznáte, že to není zanedbatelná
finanèní èástka. Je ale samozøejmé, že
každá získaná finanèní dotace poskytnutá naší obci, musí být využita
pøesnì tak, jak je vydáno v rozhodnutí o
pøiznání urèité dotace, kdy se pak musí
do daného termínu provést vyhodnocení a vyúètování provedené akce v
souladu s podmínkami a teprve poté
jsou obci vyplaceny schválené finanèní
prostøedky. U všech dotací je vždy
nutná spoluúèast žadatele-obce od 10
do 30%.
Obec i v letošním roce poèítá se
zamìstnáváním pracovníkù na VPP
pøes Úøad práce ÈR, i když zatím
nejsou ze strany ÚP doøešeny pøesné
podmínky. Urèitì i nadále budeme
pokraèovat ve velmi dobré spolupráci s
místní vìznicí pøi využívání odsouzených pøi realizaci plánovaných
akcí.
Vážení spoluobèané, tìšíme se na
Vaše pøíspìvky do Novosedelského
zpravodaje, kde máte možnost nás
ostatní seznámit se svými podnìty a
nápady.
Pøeji Vám všem klidné a pohodové
dny.

Vážení ètenáøi zpravodaje, Novosedelský zpravodaj slaví malé jubileum. Pìt
let každý mìsíc je zdarma dodáván do všech domácností obcí Nové Sedlo, Sedèice,
Žabokliky, Bøežany, Èíòov a Chudeøín. Myšlenka vydávání obecního Zpravodaje
nebyla nijak nová. Vìtšina okolních obcí svùj zpravodaj vydává. Nìkteré jen
obèas, jiné pravidelnì, nìkteré jen útlý, jiné mnohastránkový. V našich obcích však
nikdy pøedtím v takovém rozsahu a podobì vydáván nebyl. První èíslo vyšlo v
lednu roku 2011 a pìt let se v nìm pravidelnì objevují pøíspìvky od vedení obce,
Základní a mateøské školy Nové Sedlo a Tìlovýchovné jednoty Nové Sedlo. Do
zpravodaje však pøispívají i naši obèané, kteøí jednak informují o rùzných akcích,
které sami organizují, jako napøíklad o pálení èarodìjnic, pouštìní drakù nebo o
rùzných sportovních turnajích, nebo zasílají své èlánky a postøehy týkající se
života v nejen našich obcích. Obsahovì si tedy zpravodaj vytváøejí sami
novosedelští. Zpravodaj je také dostupný v elektronické podobì na internetových
stránkách obce: http://www.nove-sedlo.cz/.
Vám, kteøí do zpravodaje svými èlánky pøispíváte, dìkujeme, bez vás by nebyl
tím, èím je. Zároveò bychom rádi požádali všechny naše spoluobèany - pokud se
Vám zdá, že Novosedelský zpravodaj mùže nabízet i jiná témata, napište nám.
Každá Vaše pøipomínka bude pro nás inspirací.■
Vlasta Kubelíková

Informace Obecního úøadu Nové Sedlo
V loòském roce se obci podaøilo,
bezúplatným pøevodem z Krajského
úøadu Ústeckého kraje, získat do
majetku øadu potøebných strojù sice
starších, ale funkèních, které nám ještì
budou dobøe sloužit napø. traktorový

?
Zmìna termínu svozu

smìsného komunálního
odpadu
Svoz smìsného
komunálního odpadu obce
Nové Sedlo vèetnì všech
místních èástí se od

1.3.2016

pøesouvá z
ÚTERÝ na ÈTVRTEK!!!
tzn.: svoz v bøeznu - 10.3.,
24.3.,..každý sudý týden)

Petr Sýkora, starosta
Jubilea
od 1.2. do 29.2.2015
V mìsíci únoru oslaví
své životní jubileum
Magda Kosperová
Žabokliky
Blahopøejeme a pøejeme hodnì
zdraví, spokojenosti
a pohody.

valník v hodnotì 60000,- Kè, vybavení
truhláøské dílny v hodnotì cca 90000,Kè, vozidlo Mercedes - valník cca
30000,- Kè. Všechny tyto stroje budou
plnì využívány pro potøeby obce.■

?
Když musíš, tak musíš?

Každý, kdo má otevøené oèi, jistì
vidí, že se naše obec pomalu ale jistì
stává obcí uklizenou, kulturnì žijící,
pohlednìjší a okolím uznávanou.
Všichni chceme mít uklizenou vesnici,
vzrostlou zeleò, školu a školku, nìjakou
zábavu. Po obci jsou rozmístìny
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kontejnery na odpad, odpadkové koše a
pro potøeby likvidace psích exkrementù
odpadkové koše vèetnì sáèkù. Mùžeme
øíci, že to všechno již funguje.
Ale......Naši obèané opakovanì poukazují na pøípady, že lidé, kteøí se
zdržují pøed obchodem v Novém Sedle,
vykonávají potøebu pøímo na veøejných místech. A již v pøilehlé
→

pokraèování ze strany 1...
„ulièce“ u místního obchodu, mezi keøe za ním
nebo na jiných veøejných
místech. Je to bohužel
smutná realita lidí, kteøí se
nechovají tak, jak by mìli. Je
to prostì boj s vìtrnými
mlýny a vìøíme, že ani vás

nebaví neustále chodit okolo
špinavé zdi, èas od èasu tu
narazit na nìkoho, kdo zde
zrovna vykovává svoji
potøebu, protože domù to má
„daleko“. Snad se nad sebou
koneènì zamyslí, vše je v
lidech.■

?
Úprava pozemku na

byl vyvezen nepoøádek a
nepotøebná zemina a povrch
srovnán. V prùbìhu letošního roku, by zde mìla
zaèíst výstavba nových
rodinných domkù.■

místì bývalé pily
Teplé lednové poèasí umožnilo, provést terénní
úpravy pozemku bývalé
pily. Pozemek byl vyèištìn,

?
Sbìrné místo na
bývalého obecního úøadu
ukládání barevných pytlù ukládají do døevìného (ne
na tøídìný odpad
modrého jak bylo pùvodnì
uvedeno)
kontejneru u brány
V minulém èísle jsme vás
do
dvora
bývalé
pily v ulici
informovali o zmìnì sbìrHlavní.
Neukládejte
prosím
ného místa na ukládání
pytle
s
odpadem
ke
kontejbarevných pytlù na tøídìný
odpad. Od zaèátku letošního nerùm u hospody. ■

roku se pytle místo do dvora

?
Støíhání ovocných stromù na jaøe

Usnesení
z 1. zasedání ZO Nové Sedlo ze dne 27.1.2016
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo:
- vyhlášení dotaèního programu obce Nové Sedlo „Podpora
spolkové èinnosti 2016"
- zámìr prodeje pozemku p.è. 760/3 o výmìøe 1555 m2 v k.ú.
Nové Sedlo u Žatce
- pronájem bytu v bytové jednotce èp. 47 v Novém Sedlo pí M.
Brhelové
- Hlavní inventarizaèní zprávu k 31.12.2015, Inventurní soupis
vyøazeného majetku ke dni 31.12.2015, Inventurní soupis
zaøazeného majetku ke dni 31.12.2015
- vyhlášení výbìrového øízení na akci: Výsadba døevin a
ozelenìní v obci Nové Sedlo, Bøežany a Sedèice
- zámìr pachtu zemìdìlských pozemkù v k.ú. Nové Sedlo,
Bøežany u Žatce, Žabokliky
- smlouvu s obcí Liboèany o spolupráci pøi zabezpeèení požární
ochrany
- zmìnu èlenù Finanèního výboru obce Nové Sedlo ve složení
Ing. Zuzana Aschenbrennerová, pí Šárka Stárková, sl. Tereza
Èerná
- poskytnutí fin. pøíspìvku ve výši 1 000,- Kè na èinnost
Ekologického centra Žatec
- poskytnutí fin. pøíspìvku ZŠ a MŠ Nové Sedlo na školu v
pøírodì v únoru 2016 (500,- Kè/dítì)
Pozn.: s úplným znìním se mùžete seznámit na úøední desce
?
PODÌKOVÁNÍ
Dìkujeme zastupitelstvu obce Nové Sedlo za poskytnutí
penìžitého pøíspìvku na ozdravný pobyt dìtí ze Základní a
mateøské školy v Novém Sedle. Do Louèné v Krušných
horách, kam vyjedou dìti na konci mìsíce února, se všechny
moc tìší.
rodièe

V tuto dobu je vhodné zaèít se zastøiháváním a
proøezáváním stromù. Po skonèení mrazivého období, tedy
v únoru a bøeznu, nastává chvíle, kdy je potøeba zastøihávat
okrasné a ovocné døeviny na zahradách.
Provádìní zastøižení
Dùvodem, proè pøistupovat k zastøižení stromù, je zejména to, aby
døeviny správnì rostly.
Koruny stromù totiž
potøebují svìtlo, vzduch
a pokud nepøistoupíme
na proøezání, døevinám
to jedinì uškodí.
Pøi proøezávání stromù je potøeba øez èi støih provést
hned za vìtevními límeèky, a to odshora šikmo dolù. Pokud
budou øezné rány vìtší než zhruba 3 centimetry, pak je
potøeba je ošetøit speciálními prostøedky na uzavírání ran.
OBÈANSKÝ ZÁKONÍK 89/2012 Sb.
§106
1) Plody spadlé ze stromù a keøù na sousední pozemek náleží
vlastníkovi sousedního pozemku. To neplatí, je-li sousední
pozemek veøejným statkem.
2) Neuèiní-li to vlastník v pøimìøené dobì poté, co ho o to
soused požádal, smí soused šetrným zpùsobem a ve vhodné
roèní dobì odstranit koøeny nebo vìtve stromu pøesahující na
jeho pozemek, pùsobí-li mu to škodu nebo jiné obtíže
pøevyšující zájem na nedotèeném zachování stromu. Jemu také
náleží, co z odstranìných koøenù a vìtví získá
3) Èásti jiných rostlin pøesahující na sousední pozemek mùže
soused odstranit šetrným zpùsobem bez dalších omezení.■
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KULTURA
?
TROJBOJ
V sobotu 23. ledna 2016 se konal
"Trojboj ". Bylo to velmi pøíjemné
zpestøení tìchto zimních dnù.
Turnaj se mìl skládat z piškvorek,
kostek a lodí. Bohužel Lodì byly
vyškrtnuty z èasových dùvodù.
Ovšem atmosféra byla úžasná. V
místní hospùdce se zúèastnilo tohoto
klání 12 hráèù za podpory hojné úèasti
fanouškù. Lákavou výhrou kromì
pohárù a dárkových pochutin mìlo
být "Jízda vítìze na sáních po naší
vísce" a to hráèem na posledním
místì. Letos jím byla Hanka Kovandová starší, ovšem protože Santa

Klaus nám sánì nepøivezl, tak se jízda
nekonala. Na 1. místì se umístil
Roman Kovanda mladší. Jarka
Holièová nikoho nepøekvapila, byla
opìt pouze DRUHÁ. A 3. místo vybojovala Hanka Kovandová mladší. O
legraci nebyla nouze, podávaly se
výborné steaky a chmelový nektar
tekl proudem.
Tìšíme se na další turnaj opìt za
rok, snad se stane toto sportovní klání
tradicí a doufáme, že se pøihlásí více
úèastníkù!!■
Zdeòka Koutová
foto: Marie Holièová

9. roèník NOVOSEDELSKÉHO
SRANDAPINÈESCUPU
Turnaj se koná 20. února 2016
v 10.30 hod. na sále HORNÍ HOSPÙDKY
Tradièní BABA CUP
Startovné: 60,- Kè

Opìt bude klobáska, pivo...:-)
Staré a nové pohledy na naše obce

Pohlednice nese v originále razítko 13.1.1920, fotografie
je však ještì starší je fotografována od bývalého
Obecního úøadu, zobrazuje Hlavní ulici Nového Sedla.

Stejný pohled v roce 2016
Vlasta Kubelíková, kronikáøka
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Základní škola a Mateøská škola Nové Sedlo
?
Bruslení v Žatci dìti

nadchlo
Ve støedu 13. ledna vymìnily dìti a žáci ze ZŠ a MŠ
Nové Sedlo školní lavice a
uèebny za opravdový led na
kluzišti na námìstí Svobody
v Žatci.
Vzhledem ke špatnému,
deštivému poèasí jsme mìli
kluzištì pouze sami pro sebe,
což byla velká výhoda,
protože nìkteøí mìli brusle
na nohou poprvé v životì a
potøebovali hodnì prostoru
pro své pády. Zanedlouho se
však umoudøilo poèasí a

všechny dìti se vystøídaly na
ledì a nadšenì se pouštìly do
prvních bruslaøských krokù.
Po hodinì bruslení se nikomu z ledu vùbec nechtìlo.
Akce se velmi vydaøila
díky nadšení všech dìtí,
zapojením všech vyuèujících
i vychovatele ŠD a za
pøispìní øeditelky školy pøi
zajištìní dopravy a zapùjèení
bruslí v prodejnì Sport
Žatec.
Bude–li to možné, rádi si
akci zopakujeme i v blízké
budoucnosti.■

?
Plavání
Fotografie ze závìreèného plaveckého výcviku, který se
uskuteènil dne 28.1.2016 spoleènì s rodièi.■

Mgr. Lenka Souèková
øeditelka
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...pokraèování ze str. 4
Základní škola a Mateøská škola Nové Sedlo,
okres Louny
pøíspìvková organizace
Hlavní 6, Nové Sedlo, 438 01 Žatec
tel. 415 786 140, IÈ: 72741961, e-mail:
reditelka@zsms-novesedlo.cz

ZOTAVOVACÍ POBYT
Termín: 24.2. - 26.2.2016
Místo: Louèná pod Klínovcem
Adresa pro zasílání dopisù dìtem:

Horská chata pod Klínovcem
Louèná pod Klínovcem 161/83
431 91 Louèná pod Klínovcem

Základní škola a Mateøská škola Nové Sedlo, okres Louny
pøíspìvková organizace
Hlavní 6 Nové Sedlo, 438 01 Žatec

ZÁPIS
K PØEDŠKOLNÍMU
VZDÌLÁVÁNÍ
do
MŠ Nové Sedlo
Sdìlujeme rodièùm,
že zápis dìtí do mateøské školy pro školní rok 2016/2017
se bude konat v budovì ZŠ a MŠ Nové Sedlo (1. patro).

ve støedu 6. 4. 2016 v dobì od 8,00 do 13,00 hod.
Celková cena: 1000,- Kè, zákonní zástupci uhradí 500,- Kè a
Obec Nové Sedlo pøispívá na pobyt 500,- Kè ( dopravu hradí
Zápis se stanovuje v souladu s ustanovením § 34 odst. 2 zákona
škola).
è. 561/2004 Sb., o pøedškolním, základním, støedním, vyšším
Èástku 500,- Kè uhraïte nejpozdìji do 19.2.2016.
odborném a jiném vzdìlávání (školský zákon).
Odjezd od ZŠ a MŠ Nové Sedlo v 10,00 hod.
Pøíjezd k ZŠ a MŠ Nové Sedlo asi ve 12,00 hod.
Rodièùm i dìtem nabízíme v uvedeném termínu a èase v
V cenì pobytu jsou zahrnuty tyto služby: ubytování, 5x dennì
MŠ den otevøených dveøí.
stravování, pitný režim, zdravotní služba, noèní služba,
Pøi zápisu je nutné pøedložit rodný list dítìte a OP
vychovatelé, doprava do ŠvP a zpìt.
zákonného zástupce.
Vedoucí výjezdu: Petra Holá
Nedávejte dìtem do ŠvP drahé cennosti, elektroniku, mobilní
V Novém Sedle dne 2. 2. 2016
telefony (v místì je špatný signál) a vìtší finanèní èástku,
Mgr. Lenka Souèková, øeditelka školy
neruèíme za pøípadnou ztrátu!
Odhlásit dítì z akce je možné pouze písemnì, v pøípadì
Pozn.: Poøadí zapsaných dìtí není pro pøijetí smìrodatné.
onemocnìní s nutností pøedložit lékaøské potvrzení. Z jiného,
než zdravotního dùvodu, nemùže být uhrazená èástka vrácena.
HISTORIE
Souèástí závazné pøihlášky je bezinfekènost a posudek o
zdravotní zpùsobilosti dítìte od lékaøe, bezinfekènost
Zimní období roku je taneèní zábavy a plesy a
odevzdejte v den odjezdu spoleènì s léky (vèetnì
dávkování), oèkovacím prùkazem, kartièkou zdravotní
èasem plesù, divadel a jiných dokonce v místním hostinci
pojišovny (v pytlíku) paní uèitelce P. Holé - MŠ a paní
kulturních akcí. V tomto vystupoval ochotnický divauèitelce J. Zamrzlové - ZŠ.
èísle zpravodaje bychom si delní sbor. Zveøejòujeme

chtìli pøipomenout kulturní plakáty z roku 1951, které
život v naší obci v pa- pøed 65 lety zvaly obèany na
desátých letech, kdy se ples, divadlo a do kina. ■
promítalo kino, poøádali

Vlasta Kubelíková
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TJ Nové Sedlo
Vážení a milí sportovní
pøátelé, zimní pøestávka je za
námi a pøíprava na jarní èást
sezóny je v plné proudu.
Sedelští fotbalisté zaèali se
zimní pøípravou poslední
lednový týden. Tréninky absolvují na stadionu Mládí v Žatci,
kde mají skvìlé zázemí a
mohou tam dìlat jak kondièní
tak i herní cvièení. Souèástí
pøípravy je i zimní soustøedìní,
které absolvují naši hráèi druhý
týden v únoru ve výcvikovém
centru v Novém dvoøe u Žihle.
V rámci pøípravy jsou naši
fotbalisté pøihlášeni do zimního
turnaje v Žatci. Tento turnaj se

hraje na umìlé trávì v Žatci,
která leží na bývalé škváøe za
øekou. Rozlosování zimního
turnaje najdete níže na této
stranì.
První zápas turnaje se kvùli
poèasí odložil. Druhý zápas se
už odehrál a skonèil pro naše
fotbalisty prohrou, když je
soupeø z Kryr pøehrál 6:3. Za
Sedlo skóroval 2x – Štáb Petr a
Sitár Jakub.
Chtìl bych tímto pozvat
všechny vìrné fanoušky a
pøátelé dobrého fotbalu aby
se pøišli podívat na zápasy
zimního turnaje.■

Rozlosování turnaje:
6.2.2016 10:00
11:30
13:30
13.2.2016 10:00
13:30
14.2.2016 10:00
11:30
20.2.2016 10:00
11:30
13:30
27.2.2016 13:30
28.2.2016 10:00
11:30
5.3.2016 10:00
6.3.2016 10:00
11:30
13.3.2016 10:00
11:30
19.3.2016 11:30

Žatec Junior - Kryry
Tuchoøice - Spoøice
N. Sedlo - Žíželice
Kryry - Žíželice
Spoøice - Mìcholupy
Žatec Junior – Tuchoøice
Mìcholupy – N. Sedlo
Žíželice – Žatec
N. Sedlo - Spoøice
Mìcholupy – Žatec Junior
Tuchoøice – Kryry
Spoøice – Žíželice
Žatec Junior – N. Sedlo
Žíželice – Žatec Junior
Kryry – Žatec B
Tuchoøice – Mìcholupy
Žatec B – N. Sedlo
Mìcholupy – Kryry
N. Sedlo - Tuchoøice

Jakub Èerný
MÌSTSKÉ DIVADLO ŽATEC - kompletní program na ÚNOR 2016
3.2.
9.2.
11.2.
11.2.
14.2.
15.2.
16.2.
7.2.
21.2.
23.2.
24.2.
26.2 .

20:00
UPOKOJENKYNÌ (V.A.D. KLADNO)
18:00
SPORTOVEC ROKU 2015
8:30 a 10:00
POZOR, KOZA NEKOUØÍ – Daniel DOBIÁŠ
18:00
DUO JAMAHA (SK)
15:00
MARANSKÁ MISE
8:15 / 10:00 /12:00 KOUZELNÁ PLANETA - KEÑA , MADAGASKAR
19:00
GRUFF ! (PL) … drsné a špinavé blues z Krakowa
19:00
HOSPODSKÁ - Divadelní spolek FRÍDA
15:00
RÁKOSNÍÈEK A HVÌZDY – Divadlo ANFAS
19:00
MANDARÍNKOVÁ IZBA – Bratislavské hudobné divadlo
8:45/10:15/14:00 O STRAŠNÌ LÍNÉM HONZOVI – Divadlo ANDROMEDA
10:30
PÍSNIÈKY HUDEBNÍCH DIVADEL A KABARETÙ
více informací na: http://divadlozatec.cz/

OPRAVY A REKONSTRUKCE
STØECH

PRANOSTIKA na mìsíc únor:

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

Když únor vodu spustí, ledem ji
bøezen zahustí.

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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