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V

ážení ètenáøi, opìt se k Vám
dostalo další èíslo Novosedelského zpravodaje s øadou
informací o životì v našich obcích a i
nìco z historie. V bøeznu se uskuteènila øada akcí jak kulturních tak i
sportovních.
Opìt se mùžeme tìšit na fotbal.
Jelikož byla zahájena jarní èást a naši
fotbalisté hned v prvním domácím
utkání vysoko zvítìzili 11:1 a i v dalším
utkání venku zvítìzili. Urèitì jim
všichni budeme pøát další vítìzství za
vydatné podpory fotbalových fandù,
kteøí se schází pøi domácích utkáních.
Dále bych se chtìl vrátit a poukázat
na jeden nešvar v naší obci. Množí se
stížnosti našich obèanù, které už
nebaví se každodennì dívat na
"èùrající postavièky" kolem obchodu v
Nové Sedle. Nemám nic proti tomu,
když si kdokoliv dá po práci vychlazený
zlatavý mok na ukojení žíznì, ale
divím se, že jim samotným není trapné
moèit na veøejnosti pøed oèima nejen
dospìlých, ale i dìtí. Vrcholem pak je,
když se pøed obchodem povaluje
"spoleèensky unavený spoluobèan",
tak jako se stalo pøed ètrnácti dny, kdy
nebyl schopen chùze ani po ètyøech,
tak se snad ani dobytek nechová.
Jelikož už nelze tento nešvar tolerovat,
budou jednotlivé "èùrající postavièky"
pøedvolány na pøestupkovou komisy do
Žatce, kde s nimi bude pøestupek øešen,
jelikož moèením na veøejnosti porušují
obecní vyhlášku o zneèisování.
Myslím si, že to za tu ostudu a finanèní
pokutu nestojí, no uvidíme jak se k
tomu "chlapi" chlapsky postaví.
Závìrem bych Vám chtìl všem
popøát hezké jarní dny plné sluníèka a
pohody.
Petr Sýkora, starosta
Jubilea
od 1.4. do 30.4.2016
V mìsíci dubnu oslaví
své životní jubileum
Bohuslava Dostálová - Nové Sedlo
Josef Almaši - Nové Sedlo
Jaroslava Holièová - Nové Sedlo
Blahopøejeme a pøejeme hodnì
zdraví, spokojenosti
a pohody.

Vážení ètenáøi zpravodaje, bøezen
je mìsícem knihy, ètenáøù, internetu,
mezi nejznámìjší významné bøeznové
dny patøí Mezinárodní den žen, Svìtový
den vody nebo Den uèitelù. Patøí sem i
Mezinárodní den omylù v kalendáøi
(1.3.), Evropský den mozku (11.3.),
Mezinárodní den nenávisti (18.3.),
Svìtový den poezie (21.3.) a další urèitì
významné dny. Sami vidíte, že po
bøeznu toho chceme víc než dost a bylo
by o èem psát. Ale všichni se tìšíme na
nìco jiného.

dveøe. Léto pøichází, podzim nastává,
zima klepe na dveøe, ale jaro nesmìle
uká! Poletující sníh a první jarní den, to
jsou protipóly tohoto mìsíce. Pranostika
„Bøezen, za kamna vlezem“ nás varuje,
ale pod zimním klidem se už objevují
první nesmìlé pøíznaky oznamující
pøíchod jara. Nic se však nemá pøehánìt.
Mezi úpravou záhonù si udìlejte
pøestávku na kafíèko, mezi jarním
úklidem si dejte dobrého, a když vás
chøipka zažene do postele, pøeètìte si
nìco hezkého. Pøeji vám, aby jaro na
vaše
dveøe zaukalo co nejvíce, a
Mìsíc bøezen patøí k nejsympapøineslo
vše, co si pøejete a pro co se
tiètìjším mìsícùm v roce. Èeká nás
rozhodnete.
jedno z nejkrásnìjších období roku –
Vlasta Kubelíková, redaktorka
jaro. Staré rèení øíká, že jaro uká na

Informace Obecního úøadu Nové Sedlo
TERMÍN SVOZOVÉ SOBOTY
NADMÌRNÉHO ODPADU V ROCE 2016

30. 04. 2016
08.00

- 9.00 hod.

Èíòov – náves

09.00

- 10.00 hod.

Bøežany – náves

10.00

- 11.00 hod.

Chudeøín

11.00

- 12.00 hod.

Žabokliky – rozcestí za
budovou mysliveckého
sdružení

12.00

- 13.00 hod.

Sedèice – za budovou
Kontis

SVOZ BIOODPADU
od 21. bøezna 2016 zaèal v
obcích Nové Sedlo svoz
bioodpadu (tráva, vìtve,
listí...)
Bioodpad se bude svážet (od
Vašich domù, zahrad...)
pravidelnì každé pondìlí.
Dbejte, prosím, na to, aby
hromádky byly rozdìleny:
zvláš tráva, vìtve...dìkuji.

V pondìlí 25.4.2016 od
15.00 hod. do 16.30 hod.
Od 8.00 hod. do 14.00 hod. bude pro všechny bude v obci Sedèice otevøena
místnost OÚ pro obèany,
umožnìn pøístup ke kontejnerùm na sbìrném
dvoøe v Novém Sedle (bývalá pila).
kteøí nemají zaplacené
Uvedené èasy jsou orientaèní.
poplatky.
Usnesení
ze 3. zasedání ZO Nové Sedlo ze dne 30.3.2016
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo:
- pronájem èásti pozemku p.è. 361/2 vk.ú. Sedèice
- pronájem pozemku p.è. 3/3 v k.ú. Žabokliky
- uzavøení Darovací smlouvy s TJ Nové Sedlo - pøedmìtem daru je pozemek p.è. 598/6 o
výmìøe 648 m2 v k.ú. Nové Sedlo u Žatce
- zámìr prodeje pozemkù p.è. 394/48, 394/49 v k.ú. Žabokliky
- zámìr prodeje pozemkù p.è. 574/7, 574/8, 574/13, 574/14, 574/15, 574/16 v k.ú. Nové
Sedlo u Žatce
- Obecnì závaznou vyhlášku è. 1/2016, POŽÁRNÍ ØÁD
Pozn.: s úplným znìním se mùžete seznámit na úøední desce
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pokraèování ze strany 1...
?
Proøezávka stromù

?
Odstavný pás

V rámci údržby veøejné
zelenì byly v obcích
Bøežany a Nové Sedlo
pokáceny staré a nemocné
stromy a u ostatních byly
provedeny zdravotní a
bezpeènostní proøezy. ■

V obci zmizelo další nevzhledné místo. Pøed domem
èp. 56 v Novém Sedle vybudován další, v poøadí již
tøetí, odstavný pás pro parkování osobních vozidel. ■

?
Oprava chodníku
Každá obec chce udìlat dobrý první dojem. V pøípadì, že
lidem nabídnete u autobusové zastávky znièený chodník, tak se
to tìžko podaøí. Stav chodníku u èekárny v Novém Sedle byl
terèem kritiky obèanù. Prasklé nebo chybìjící kusy, uvolnìné
dlaždice, propadlé èásti. Proto v mìsíci bøeznu obec zahájila
jeho rekonstrukci. ■

?
Vzhled našich

zahrádek
Tak už k nám snad
dorazilo to dlouho oèekávané jaro a s ním plno
sluníèka. Vìøíme, že øada
spoluobèanù již netrpìlivì
vyhlížela tyto první jarní
dny, aby se s chutí "vrhla"
na zvelebování svých zahrad, zahrádek èi jen
malých pøedzahrádek kolem svých domkù.

Kultura
?
Honba za prvosenkou

jarní
Každý rok v bøeznu se stává
kaplièka na cestì z Nového Sedla
do Liboèan cílem všech, kteøí
chtìjí symbolicky pøivítat dlouho
oèekávané a pro mnohé nejkrásnìjší roèní období - jaro.
Nejinak tomu bylo i letos. 9.
bøezna probìhl již dvanáctý
roèník vítání jara Honza za
prvosenkou jarní. Zábavné

odpoledne s opékáním buøtù a
horkým èajem se vydaøilo.
Pøálo i poèasí, atmosféra byla
velice hezká.
Velké podìkování patøí manželùm Kovandovým, kteøí k
„Prvosence“ stejnì jako k
podzimnímu pouštìní drakù neodmyslitelnì patøí. Pevnì
vìøíme, že všechny zúèastnìné
vítání jara pøíjemnì naladilo a
naplnilo pozitivní energií.■
?
Maškarní

ples
V sobotu 26.3.2016
se konal na sále v místní
hospùdce maškarní ples
pro dìti za doprovodu
K. Fialy. Ples probíhal
za vìtší úèasti dìtí a
jejich rodièù. Ve veèerních hodinách se pak
konal maškarní ples, za
velké úèasti dospìlých
až do ranních hodin.■
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. Bohužel je tady i pár
jedincù, kde nepoznáte, co
to tam vlastnì roste,
jelikož plevel je mnohdy
vyšší jak plot, tedy pokud
zrovna nespadne, což je
bohužel ke škodì vzhledu
našich obcí.
Již opìt probíhá svoz
bioodpadu tak jako v
minulosti vždy každé
pondìlí. ■
redakce

NOVOSEDELSKÝ ZPRAVODAJ
Podìkování
Podìkování
Dìkujeme touto cestou všem, zejména pøátelùm ze
Dìkujeme všem, kteøí se dne 15. bøezna 2016 pøišli
naposledy rozlouèit s naší maminkou a babièkou Sedèic, kteøí nám dne 1. dubna 2016 projevili upøímnou
soustrast svou úèastí na posledním rozlouèení s
paní Amálií Dostálovou. Souèasnì dìkujeme za
paní Nadìždou Zumrovou. Zároveò dìkujeme
ústní i písemné projevy soustrasti, kvìtinové
za množství kvìtinových darù a podporu v
dary, èi by, jen malou vzpomínkou na ni.
této tìžké chvíli.
synové s rodinami
rodina Žulkovská a Zumrova
?
Oslava MDŽ v DPS
Podìkování
Tradièní setkání u
Dìkujeme Obecnímu úøadu Nové Sedlo za
pøíležitosti svátku žen
projevení upøímné soustrasti na posledním rozlouèení s
patøí mezi pøíjemné
paní Nadìždou Zumrovou a kvìtinový dar.
okamžiky, kdy se v
rodina Žulkovská a Zumrova
místním DPS scházejí
senioøi. Letos se toto
Staré a nové pohledy na naše obce
pøíjemné posezení konalo v úterý 8. bøezna
Uveøejòujeme další fotografii pana Fritze Webera, na
2016. Z dùvodu prakteré mùžeme vidìt, jak vypadal farní dvùr v Novém
covního vytížení se starosta obce Petr Sýkora posezení
Sedle v roce 1920. Jak se zmìnil, mùžete porovnat na
nezúèastnil, proto byly naše seniorky obdarovány kytièkou
dalším snímku.■
od peèovatelek paní Hany Kovandové a Svìtlany
Prokùpkové.■

Pøíspìvek od ètenáøe
Postup pøi vyøizování
P o t ø e b u j e t e papíry .
Chcete za nì jiné papíry, ale
žádají od Vás ještì další
papíry. Potøebujete-li získat
ty další papíry, musíte ty
pøedchozí papíry správnì
vyplnit. Ale vy ty papíry
nemùžete vyplnit, nemáte-li
papíry, které potvrzují, že
ty papíry smíte vyplnit.
Abyste získali takové papíry, musíte sami vytvoøit
papíry, na kterých vypíšete
všechny pøecházející papíry. Souhlasí, že vám dají
papíry, které potvrzují vaše
právo na papíry. Ale nestaèí
jen vypsat ty papíry, musíte
ty papíry pøedložit. Vy však
žádné papíry nemáte,
protože jste ty papíry
pøedložili už jinde. Vracíte se

a žádáte papíry zpìt, ale
nevydají vám je, protože
chtìjí vidìt papíry, které
potvrzují, že vám ty papíry
mohou vydat. Bìžíte pro tyto
papíry, ale ani tyhle vám
nemohou vydat, nebo
nemají dùkaz, že jste nìjaké
papíry vùbec mìli.
Nechcete už nic, Chcete jen
zpìt své papíry, kterými jste
žádali o druhé papíry. Je to
však nemožné! Protože mezi
tím tyto papíry zpùsobily,
že se nìkolik pracovních sil
zabývalo jejich øešením.
Vznikla z nich dokumentace,
sepisovaly se, podepisovaly,
razítkovaly se, schvalovaly,
zamítaly se, postupovaly se
pøipomínkovému øízení;
dostaly se do zápisu – už jsou
v archívu! Nikdo neví o co šlo
a co to bylo za papíry, ale
všichni usilovnì pracovali.■
Miroslav Ryska

Základní škola a Mateøská škola
Ve ètvrtek 21.4.2016 od 16,00 hod. se koná tøídní
schùzka pro rodièe ZŠ!!!

Snímek poøízený v roce 1920 na farním dvoøe v Novém Sedle.

Stejný dvùr po 96 letech - dnes Obecní úøad v Novém Sedle.

?
Velikonoèní trhy v ZŠ a MŠ

Ve dnech 17. 3. – 24. 3. 2016 probìhly v ZŠ a MŠ v
Novém Sedle velikonoèní trhy. Dìkujeme všem, kteøí
pøišli a zakoupili si výrobky, které dìti vyrábìly ve škole,
školce a družinì. Velké podìkování patøí paní Kubelíkové
za krásná korálková vajíèka.■
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pokraèování ze strany 3...

?
Velikonoèní tvoøení ve školní

družinì
S pøíchodem prvního jarního
mìsíce k nám pøišly i Velikonoce a tak
jsme se spolu s žáky rozhodli vytvoøit pár
výrobkù s motivy jara a Velikonoc,
abychom se tak spoleènì naladili po
pochmurné zimì na tu správnou jarní
atmosféru. V nìkolika hodinových
blocích si žáci nejprve namalovali
velikonoèní vajíèka a dále pak vytváøeli
kytice z barevného papíru a rolièek. V

dalších blocích jsme se zamìøili na
papírové tácky a krepový papír, ze kterých
jsme vytváøeli barevná sluníèka, papírové
létající balóny a spoustu dalších výrobkù
plných záøících barev, které rozzáøily
chodby školy a nahradily tak snìhuláky a
vloèky ze zimních období. V žácích
vyrábìní vyvolalo nadšení a chu do
dalšího tvoøení.■
Bc. Petr Matis, vychovatel ŠD

?
Svìtový den

vody
Dne 22. 3. se v ZŠ
Nové Sedlo uskuteènil
jako každým rokem Projekt ke Svìtovému dni
vody. Dìti z MŠ zkoumaly vlastnosti vody,
dìlaly rùzné pokusy. Žáci
ZŠ si povídali o dùležitosti vody jako podmínce života, o skupenství
vody, kolobìhu vody v
pøírodì. Zpracovávali
pracovní listy, uèili se na
Soutìž o Dìtský den zdarma
Vážení rodièe, naše škola se úèastní v soutìži o Dìtský
den zdarma. Tímto Vás prosíme o podporu. Hlasování v
soutìži bude probíhat v samostatné soutìžní fotogalerii na
FB stránkách „Dìti na hrad” s tím, že hlasování zaèíná
1.3.2016 a konèí 31.5.2016 ve 20.00 hod. Do finále se
dostávají všechny MŠ, teré získají u své fotografie v
soutìžní fotogalerii na našich FB stránkách 500 LIKE a
více. Všechny MŠ, které získají minimálnì 500 LIKE od
nás automaticky získávají 50% slevu na zapùjèení atrakcí
z naší nabídky pro rok 2016. Slavnostní finálové
vylosování vítìzné MŠ probìhne 1.6.2016.
http://www.facebook.com/detinahrad
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interaktivní tabuli, v matematice poèítali spotøebu
vody ve svých domácnostech. Také uspoøádali výstavu knih ze
žákovské knihovny na
téma voda, vodní živoèichové. Celý projekt se
vydaøil a žáci se zájmem
plnili jednotlivé aktivity.■
Mgr. Jitka Zamrzlová, tøídní
uèitelka

pokraèování ze str. 4...
Turnaj ve vybíjené
Žáci 3. – 5. tøíd se intenzivnì
pøipravují na svùj letošní první
sportovní turnaj – Pøebor
Žatce ve vybíjené. Ten se
uskuteèní v úterý 12.dubna
2016 na 5. ZŠ v Žatci. Dìti se
moc tìší, vy držte palce!
Fotografie a výsledky snažení
na turnaji pøinese pøíští èíslo.

Za Sedlo krásnìjší?
Vìtšina z nás žije ráda v krásném, uklizeném prostøedí obklopeném hezkými vìcmi.
Výjimkou nejsou ani uèitelky v ZŠ a MŠ, které se snaží a
vedou k tomu i dìti a žáky školy. Hezké obrázky na plotu
školy tuto snahu dosvìdèují.
Komu z obyvatel Nového Sedla však tyto obrázky
pøekážejí a opakovanì je nièí ? Kdo je ten vandal, který si
neváží práce jiných? Mìjme oèi otevøené a všímejme si
!!!!!
Dìkují dìti z MŠ, žáci ze ZŠ, kolektiv pedagogù a vedení školy

M. Dvoøáková – vyuè.TV

HISTORIE
Bøeznové kulturní akce v historii Nového Sedla
V dnešní rubrice historie vám chceme pomocí fotografií
pøiblížit kulturní akce, probíhající v mìsíci bøeznu v Novém
Sedle. Na první fotografii je snímek z oslavy MDŽ v roce
1958, kterou poøádala místní Národní a mateøská škola. Na

snímku jsou žáci, kteøí v uvedené dobì navštìvovali školu v
Žatci.
Další fotografie dokumentují masopust a maškarní ples,
který v roce 1962 poøádalo Sdružení rodièù a pøátel školy v
Novém Sedle.■
Vl. Kubelíková, kronikáøka

10.3.1962 – konec masopustu – maškarní prùvod obcí
87.3.1958 – školní besídka k MDŽ

10.3.1962 – maškarní ples – Nové Sedlo

TJ Nové Sedlo

10.3.1962 – prùvod maškar s medvìdem obcí Nové Sedlo

Vážení a milý sportovní fanoušci, jarní èást sezóny se
rozebìhla na plné obrátky a naši fotbalisté už stihli odehrát
dvì kola jarní èásti. Dovolte mi tedy, abych Vás seznámil s
tím, jak utkání dopadla.
V prvním utkání na jaøe pøivítali naši fotbalisté na
domácím høišti rezervu Loko Chomutov B. V týmu pøed
utkáním panovala lehká nervozita. Zimní pøíprava se sice
povedla na jednièku ale ostrý mistrovský zápas, je nìco
jiného. Od zaèátku zápasu byli naši fotbalisté jasnì lepší a

èekalo se jen na gól. Ten nemohl vstøelit samozøejmì nikdo
jiný než domácí kanonýr Petr Loos, který ještì do poloèasu
zkompletoval hattrick, a ještì jeden gól pøidala nová posila
Petr Štáb. Do kabin se tak šlo za stavu 4:0 pro domácí. Kdo
èekal, že už se bude zápas pouze dohrávat, ten se šerednì
zmýlil. Domácí vlítli na soupeøe hned od zaèátku druhé pùle
a hosté nevìdìli kam døív skoèit. Za pár minut už prohrávali
o 9 gólù. Za stavu 9:0 dokázali hosté vstøelit èestný gól, ale
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Historie
nebylo jim to nic platné. Do konce zápasu pøidali domácí
ještì 2 góly a skóre se zastavilo na èísle 11:1. Domácí si tak
pøipsali dùležité 3 body, a protože Kryry pouze remizovali,
dotáhli se na rozdíl 6 ti bodù.
V další zápase zajíždìli naši fotbalisté na høištì Kryr. V
pøípadì vítìzství by na domácí už ztráceli jen 3 body. Od
zápasu se oèekávala vyrovnaná partie, ale opak byl
pravdou. Naši fotbalisté na domácí vlítli a už ve 26. minutì
otevøel skóre Štáb. Než se domácí vzpamatovali, už
prohrávali o dvì branky, když se ve 33. minutì trefil Loos.
Do kabin se šlo za stavu 2:0 pro hosty. V druhé pùli byl
podobný scénáø jako v té první. V 51. minutì se trefil Loos a
hned v 55. minutì zvýšil na 4:0 Štáb. To byla pro domácí
#

Celková tabulka

obrovská sprcha. Poslední høebíèek do rakve jim zatloukl
opìt Štáb, který v 72. minutì zkompletoval hattrick a zvýšil
na 5:0. Domácím se podaøilo dát už jen èestný gól a naši
fotbalisté si pøivezli z Kryr opravdu zasloužené vítìzství
5:1.
Program na duben/kvìten: 10. 4. 2016 od 16:30 – Ervìnice B v
Novém Sedle
24. 4. 2016 od 17:00 – Kopisty v Novém Sedle
30. 4. 2016 od 13:30 – Vroutek ve Vroutku
7.5. 2016 od 13:00 – Žatec B v Novém Sedle

Chtìl bych tímto podìkovat všem fandùm Nového
Sedla, že pøišli podpoøit naše mužstvo.
Jakub Èerný

Z

V

R

P

Skóre

B

+/-

1.

SK Kopisty

14

11

1

2

40:22

35

8

2.

SK "Havran" Kryry

14

10

2

2

58:26

32

2

3.

TJ Nové Sedlo

14

9

1

4

53:31

29

8

4.

TJ Slovan Vejprty

14

8

2

4

47:32

26

5

5.

SK Èernovice

14

4

7

3

43:37

22

-11

6.

SK Ervìnice - Jirkov B

14

5

4

5

37:43

22

-5

7.

Sokol Tuchoøice

13

6

2

5

31:40

21

0

8.

FK Vroutek

14

6

1

7

31:32

20

-1

9.

TJ Spartak Perštejn

14

4

1

9

30:41

14

-7

10.

SK Viktoria Lom

14

2

5

7

30:42

13

-14

11.

FK Braòany Mlékárna

14

3

2

9

19:35

13

-11

12.

FK Slavoj Žatec B

13

4

1

8

21:38

13

-5

13.

AFK LoKo Chomutov B

14

3

1

10

28:49

10

-14

MÌSTSKÉ DIVADLO ŽATEC - kompletní program na DUBEN 2016
2.4.
7.4.
7.4.
11.4.
12.4.
13.4.
16.4.
17.4.
20.4.
21.4.
21.4.
25.4.
27.4.
30.4.

18:45
8:30 a 10:00
19:00
9:30
8:30 a 10:00
8:45 / 10:15 / 14:00
18:45
15:00
9:00 a 10:30
10:00
19:00
19:00
19:00
18:45

Giacomo PUCCINI : MADAMA BUTTERFLY
KDO SI HRAJE NEZLOBÍ 2
POSEZENÍ S ROBERTEM VANO
DROGA ?! (MÌSTSKÉ DIVADLO MOST)
KRÁSA NESMÍRNÁ
NOSÁÈKOVA DOBRODRUŽSTVÍ – PINOKIO
Gaetano DONIZETTI: ROBERTO DEVEREUX
MAMI, UŽ TAM BUDEM ?
HUDEBNÍ PØEDNÁŠKA PRO ŽÁKY ZŠ
ROZMARNÉ LÉTO (RÁDOBYDIVADLO KLAPÝ)
DVANÁCT ROZHNÌVANÝCH MUŽU
ZLOÈIN V POSÁZAVSKÉM PACIFIKU
ŽALMAN & SPOL.
Richard STRAUSS : ELEKTRA
více na http://divadlozatec.cz/

PRANOSTIKA na mìsíc
duben:
Je-li v dubnu krásnì a povìtøí
èisté, bude kvìten nepøíjenmý
jistì.

OPRAVY A REKONSTRUKCE
STØECH
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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