Novosedelský
kvìten 2016
zpravodaj
císlo 5 rocník VI.

www.nove-sedlo.cz

V

ážení spoluobèané, opìt máte
pøed sebou další vydání
Novosedelského zpravodaje,
ve kterém se Vám snažíme pøinést
øadu informací z našich obcí a také
nìco z naší historie.
Poèasí nám pøeje, obec mìla
naplánováno øadu stavebních akcí,
které se nám teï bohužel trochu
opožïují z dùvodu, že vìznice nám
neposkytuje dostateèný poèet odsouzených. Døíve takové problémy
nebyly, ale v letošním roce je situace
špatná. Pøitom je to ta jediná vìc,
kterou má obec z toho, že se vìznice
nachází v naší obci. Jinak to jsou jen
negativa: zvýšená doprava, odpadky
okolo silnice atd. Probìhlo již
nìkolik jednání s vedením vìznice,
ale situace je stále stejná. Proto
zastupitelé na svém zasedání povìøili
starostu k projednání této situace na
Generálním øeditelství eventuálnì
na Ministerstvu spravedlnosti
zvláštì, když se všude píše a mluví,
jak je potøeba zvýšit zamìstnanost
odsouzených.
V mìsíci èervnu se bude opìt konat
na fotbalovém høišti dìtský den, na
který Vás všechny srdeènì zvu. Pro
Vaše ratolesti bude pøipravena øada
atrakcí a tøeba i nìjaké pøekvapení.
Chtìl bych požádat všechny majitelé psù, aby nám poslali fotku
svého ètyønohého mazlíèka a to z
toho dùvodu, že obèas se stane, že po
obcích èi v okolí je nalezen pejsek a
protože nevíme èí je, tak ho necháváme odvézt do útulku, což pak
majitelé musí zaplatit.
Na závìr bych Vám chtìl popøát
krásné dny plných sluníèka a
pohody.
Petr Sýkora, starosta
Jubilea
od 1.6. do 30.6.2016
V mìsíci èervnu oslaví
své životní jubileum

Jaroslav Cibulka - Nové Sedlo
Jarmila Hostašová - Bøežany
Blahopøejeme a pøejeme hodnì
zdraví, spokojenosti
a pohody.

Vážení ètenáøi zpravodaje, kvìten
je mìsícem oslav. Je to jediný ze všech
dvanácti mìsícù roku, který má dvì
rùzná jména. 1. máj chápeme jako
svátek zamilovaných, ale také Svátek
práce. U pøíležitosti skonèení II. svìtové
války však mluvíme o 8. kvìtnu.
Osmého ale slavíme také žatecký
Chmelfest. Na druhou kvìtnovou nedìli
pøipadá Den matek, 15. kvìten je

Mezinárodním dnem rodiny. Ve vìtšinì
vesnic je již postavena májka, která se
musí hlídat, aby ji nemohl nìkdo ukrást.
Potom by se totiž nemohlo slavit kácení
máje, kterého se úèastní vìtšinou
mnohem víc lidí než stavìní. Tolik
dùvodù k oslavám, k zamyšlení, k
pozastavení. Tak tedy slavte! Ale i když
není zrovna svátek – prožijte každý
okamžik naplno, s chutí a co nejlépe.■
Vlasta Kubelíková, redaktorka

Informace Obecního úøadu Nové Sedlo
?
Nové Sedlo si pøipomnìlo

71. výroèí osvobození
U pøíležitosti 71. výroèí
osvobození Èeskoslovenska a
ukonèení 2. svìtové války
položil starosta obce Nové
Sedlo Pan Petr Sýkora v nedìli
8. kvìtna vìnce k památníku na
místním høbitovì a památníku
pøed ZŠ a MŠ v Novém Sedle.■

Vlasta Kubelíková, redaktorka

Usnesení
z 5. zasedání ZO Nové Sedlo konaného dne 25.5.2016
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo:
- dodavatele (Kominictví - M. Jirát, Holedeèek) na opravu komínù v byt. jednotce è.p.
28, 29 v obci Sedèice
- koupi èásti pozemku p.è. 480/15 v k.ú. Nové Sedlo u Žatce do majetku obce Nové
Sedlo
- Dodatek è. 2 ke Zøizovací listinì ze dne 18. øíjna 2006 - Základní škola a Mateøská
škola Nové Sedlo
- zámìr pronájmu pozemku p.è. 255 v k.ú. Bøežany u Žatce o výmìøe 9311 m2
Pozn.: s úplným znìním se mùžete seznámit na úøední desce
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?
Výstava Má vlast

cestami promìn
Na staroslavném Vyšehradì byl v sobotu 21. kvìtna
slavnostnì zahájen 8. roèník
národní putovní výstavy Má
vlast cestami promìn.
Návštìvníkùm se zde pøedstavila mezi 112 zajímavými
promìnami dosud opomíjených míst ze všech koutù
naší vlasti také novì zrekonstruovaná fara v Novém
Sedle, ve které dnes sídlí
Obecní úøad.
Putovní výstava Má vlast
cestami promìn pøináší svìdectví o promìnách chátrajících staveb v dùstojné
objekty s užiteènou náplní,

dokumentuje promìny opomíjených míst v místa
dùstojná a upravená. Výstava
prezentuje návštìvníkùm
pøíznivé promìny míst z celé
naší zemì, které vznikají díky
zruènosti a vytrvalosti našich
lidí a je úèinnou možností,
jak zajistit zajímavou publicitu smysluplným projektùm.
Souèástí výstavy je také
internetové hlasování o nejlepší promìnu roku 2016.
Pokud máte zájem podpoøit
naši obec, hlasujte na
http://www.cestamipromen.
cz/hlasovani.
Za váš hlas dìkujeme.■
Vlasta Kubelíková, redaktorka

kontejneru na textil u Vás v
obci, asi nìkteøí lidé tomu
nejsou naklonìni, nebo jsou
lhostejni k textilu, který se
ukládá do tìchto kontejnerù.
Od prvního vývozu se v
kontejneru s každým vývozem nacházel textil zneèistìný lidskými výkaly.
Chtìl jsem to s Vámi øešit, ale
najednou to pøestalo, teï to
opìt zaèalo cca 5 vývozù / od
mìsíce ledna/ se to opìt
opakuje. Moji zamìstnanci
odmítají tento kontejner
vyvážet, a mì dnes už také
došla trpìlivost.
Navrhuji tento kontejner
odvést a ukonèit smluvní
vztah. Moc mì to mrzí, ale
Vážený pane starosto,
nikdo z nás nemá chu takto
obracím se na Vás s, pro zneèištìný textil tøídit.
Dìkuji Vám za pochopení
mì, dost nepøíjemnou vìcí.
S pøáním hezkého dne
Od samého poèátku umístìní
?
Kontejner na textil
Bohužel i v tomto èísle se
musíme vrátit k tématice
kontejnerù a odpadu. Že do
sbìrného kontejneru na textil
nepatøí zneèištìný nebo
mokrý textil, plesnivé nebo
od chemikálií zašpinìné
hadry asi nikomu nemusíme
pøipomínat. Kontejner na
textil, který v obci Nové
Sedlo slouží ke skladování
obleèení, však skrývá èasto
jiné pøekvapení.
Zveøejòujeme dopis, který
zaèátkem kvìtna obdržel
starosta obce a ke kterému
není co dodat. I to je vizitka
naší obce:

?
Vesnice roku 2016
Krajská hodnotitelská
komise soutìže Vesnice
roku 2016 navštívila naši
obec ve ètvrtek 26. kvìtna
2016 odpoledne. Bìhem
doby, která byla na naši
prezentaci vymìøena, jsme
se snažili pøedstavit vše co
je v poslední dobì u nás
nového. Po promítnutí
prezentace, povinných dokumentech a kronikách,
komise absolvovala mimo

jiné prohlídku Základní
školy a Mateøské školy v
Novém Sedle, keramické
dílny, kostela Sv. Bartolomìje v Žaboklikách a
navštívila obec Chudeøín.
Èlenové komise si vše se
zájmem prohlédli a vyfotili.
Bohužel na prezentaci obce
byla pomìrnì krátká doba,
takže nebylo možné pøedstavit vše, co bychom rádi
hodnotící komisi ukázali.■

?
Svozu bioodpadu

v nedìli. Není v silách obecního úøadu svážet
odpad více než jedenkrát za
týden a tak se stává, na ulici
leží nìkdy již od úterý
neodklizená tráva. Tyto
nevzhledné hnijící hromádky urèitì nepøispívají k
hezkému vzhledu našich
obcí. ■

Obecní úøad vyšel obèanùm vstøíc a sváží každé
pondìlí odpad ze zahrad
(napø. trávu, listí, plevel
atd.).
Prosíme, neodkládejte
tento odpad na ulici mimo
vyhrazené dny, tj. nejdøíve

Jaroslav Bílek

Vlasta Kubelíková, redaktorka

Obec Nové Sedlo

Kultura
V pondìlí 30. kvìtna
2016 oslavila paní
?
CHMELFEST
mìstem k Žateckému pivoCecilie Gazdíková
V
sobotu
8.
kvìtna
2015
se
varu
a cestou bylo prùvodu
krásné 82. narozeniny.
konal
17.
roèník
Chmelfestu,
požehnáno
k chmelové úrodì
Gratulume a pøejeme
který
byl
jako
každý
rok
u
nejmenší
chmelnièky na
hodnì zdraví do
zahájen
stavìním
chmelmáje
svìtì.
dalších let.
na Námìstí Svobody dále
Byl naražen májový ležák a
Chmelmaršem
–
prùvodem
opìt
byl bohatý program na
Obec Nové Sedlo
alegorických vozù, samo- Žižkovì námìstí,mj. dehybù, povozù a vehiklù pro gustace 16 druhù piv uvaslávu a na oslavu zeleného øených z toho nejlepšího
zlata Žatecka v 11 hodin v chmele,
memoriál Lojzy
ulicích Žatce a dorazil ke Lupulína – soutìžì HomoChmelaøskému muzeu. Odtud lupù, prohlídky Žateckého
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pivovaru, Zábavná chmelová
škola
zakonèená kvízem
týkajícího se zajímavostmi o
historii žateckého chmelaøství, o chmelu samotném i
o pivních tradicích v Èechách
Družstvo Nového Sedla
vyzdobilo alegorický vùz i
sebe ve stylu „Sjíždìní øeky”,
tzn. Vodákù. Nechybìly
pádla, øeka jako taková a
pozdrav všem: AHÓÓÓÓÓJ.
Na voze se to proto hemžilo
pruhovanými trièky a
slamìnými klobouèky. Kupodivu nám pøálo i poèasí a

sluníèko v tento den opravdu
høálo! Tým Nového Sedla si
to velice užíval. Atmosféra
byla jako vždy úžasná a
úèastníkù bylo sice ménì jak
jiné roky, ale pøidávalo se k
týmu mnoho fanouškù této
recese.
Podìkování patøí mìstu
Žatec, Žateckému pivovaru,
obci Nové Sedlo a všem
úèastníkùm, bez kterých by
to nebylo prostì ono!!!
Doufáme, že pøíští rok bude
zájem o tuto akci mìsta
Žatce, mnohem vìtší!!!!■

?
Dìtský den

Tak jako každý rok i letos poøádá Obecní úøad Nové
Sedlo Dìtský den. Na sobotu 25. èervna je od 12.00
hodin pøipravena akce plná zážitkù, zajímavých atrakcí,
zábavných soutìží a pøekvapení. Na své si pøijdou vìtší, malí i ti
nejmenší.

Hana Kovandová

Oslavte den bezstarostného dìtství na høišti v Novém Sedle a
pøijïte se pobavit s celou rodinou. Zveme malé i velké, a kdyby se
nìkdo chtìl pøipojit a pomoci pøi zajištìní atrakcí a soutìží pro dìti
je vítán.
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Základní škola a Mateøská škola Nové Sedlo
?
Hasièi
Dne 13. 5. 2016 žáci ZŠ a
dìti MŠ Nové Sedlo navštívili
Den otevøených dveøí u hasièù
v Žatci.
Celá akce se velmi vyvedla
a všichni si odnesli spoustu
nových zkušeností a vìdomostí. Dìti se nejprve seznámily s preventivním programem, který upozoròoval
na chování pøi vzniku požáru,
poté mìly možnost nahlédnout do všech hasièských
aut a bylo jim vysvìtleno, co k
èemu slouží.
Spoleènì jsme si prošli
zakouøeným stanem, tudíž
?
Karel IV.
14. 5. 2016 uplynulo 700 let
od narození èeského krále a
øímského císaøe Karla IV. Žáci
3. – 5. roèníku si v pátek 13. 5.
toto významné výroèí pøipomenuli celodenním projektem. Shlédli film o králi,
formou interaktivního skupinového vzdìlávání se podrobnì seznámili s jeho
životem a dílem, sepsali si

víme, jak nepøíjemný pocit to
je, když se nìkdo v takové
situaci ocitne: „Vìøte, že to
bylo velmi nepøíjemné .“
Dìti si také vyzkoušely, jaké
to je støíkat z opravdové
hasièské hadice, podívaly se
na slaòování pravého hasièe a
na závìr jsme vidìli reálný
výjezd hasièù k požáru.
Zajisté to byl pro všechny
nezapomenutelný zážitek.
My tímto dìkujeme Žateckým hasièùm za krásnou a
nauènou akci a už se opìt
tìšíme na pøíští rok. ■
Petra Holá, uèitelka MŠ

Lucemburskou abecedu, zapojili se do celostátní výtvarné
soutìže Karel IV. oèima dìtí,
kterou vyhlásilo Pedagogické
muzeum J. A. Komenského a
knihovna v Praze. Celý den se
vydaøil, žáci si osvojili mnoho
nových znalostí a k celému
projektu se vyjádøili velmi
pozitivnì.■
Tøídní uèitelka Mgr. Jitka
Zamrzlová

Dne 17.5.2016 jsme shlédli pøedstavení "Škola kouzel
Pavla Kožíška".
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HISTORIE
V dubnovém èísle
Novosedelského zpravodaje js me vám
pøiblížili nedávnou
historii Národní školy
v Novém Sedle.
Jednalo se o brigádu na vytrhávání
vesnovky na poli nad
železnièním viaduktem.

Dnes zveøejòujeme
doklad ze dne 30.
èervna 1951, který se
nám podaøilo dohledat. Jde o seznam
žákù, kteøí se této
brigády zúèastnili,
vèetnì èástky, kterou
za vykonanou práci
obdrželi. ■
V. Kubelíková, kronikáøka

TJ NOVÉ SEDLO
Vážení a milí fotbaloví pøíznivci, jarní èást sezóny se blíží
ke svému konci a našemu týmu zbývají odehrát pouhá tøi
kola. Naši chlapci se po vydaøeném kvìtnu mohou pyšnit
druhým místem v soutìži a pevnì vìøíme, že se podaøí toto
skvìlé umístìní udržet do konce soutìže.
Výsledky:
20. kolo – TJ Nové Sedlo – Slavoj Žatec B – 6:0 (2x Loos,
3X Štáb, Hon)
21. kolo – Tuchoøice – TJ Nové Sedlo – 3:2 ( 2x Loos)
22. kolo – TJ Nové Sedlo – Èernovice – 2:1 np ( Loos,
vítìzná penalta Štáb)
23. kolo – TJ Nové Sedlo – Lom – 13:1 ( 6x Loos, 3x Štáb,
Novák, Laibl, Èerný, Jarolím)
Chtìl bych tímto podìkovat všem fandùm Nového Sedla, a
poprosit je aby pøišli podpoøit náš tým ve zbývajících kolech
soutìže.
Program na èerven:
4.6.2016 od 13:30 – Perštejn v Perštejnì
11.6.2016 od 13:30 – Vejprty v Novém Sedle
18.6.2016 od 13:30 – Braòany v Braòanech
Jakub Èerný
Z

V

R

P

Skóre

B

+/-

1.

#

SK Kopisty

Celková tabulka

22

15

2

5

59:33

49

10

2.

TJ Nové Sedlo

21

13

2

6

88:41

43

7

3.

SK "Havran" Kryry

21

13

2

6

81:43

41

5

4.

FK Vroutek

22

12

2

8

68:49

40

4

5.

TJ Slovan Vejprty

21

12

2

7

68:47

38

5

6.

TJ Spartak Perštejn

21

11

1

9

68:54

35

5

7.

Sokol Tuchoøice

21

10

2

9

51:72

33

-3

8.

SK Ervìnice - Jirkov B

21

8

4

9

50:72

31

-5

9.

SK Èernovice

21

6

9

6

66:52

30

-21

10.

FK Braòany Mlékárna

21

7

3

11

30:51

26

-4

11.

FK Slavoj Žatec B

21

6

1

14

42:65

19

-14

12.

SK Viktoria Lom

22

3

5

14

38:88

16

-23

13.

AFK LoKo Chomutov B

21

4

1

16

34:76

13

-20
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Kroužek pro malé
fotbalisty a fotbalistky
V mìsíci èervnu opìt
odstartoval kroužek pro
malé fotbalisty a
fotbalistky na høišti TJ
Nové Sedlo.
PONDÌLÍ a STØEDA
od 17.00 hod. do 18.00 hod.
Kroužek potrvá v závislosti na
poètu docházejících dìtí.

NOVOSEDELSKÝ ZPRAVODAJ
MÌSTSKÉ DIVADLO ŽATEC - kompletní program na ÈERVEN 2016
3.6.

12:00

7.6.
7.6.

9:00
17:00

8.6. -8:45/10:15/14:00
9.6.
19:00
11.6.
19:00
14.6.
17:00
15.6.
21.6.

19:00
17:00

28.6.

10:30

29.6.

9:00

29.6.

17:00

SLAVNOSTNÍ PØEDÁVÁNÍ MATURITNÍHO VYSVÌDÈENÍ OBCHODNÍ AKADEMIE a STØEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
ZEMÌDÌLSKÁ A EKOLOGICKÁ ŽATEC
„PASOVÁNÍ“ PRVÒÁÈKÙ NA ÈTENÁØE
ZUŠ ŽATEC – ZÁVÌREÈNÉ VYSTOUPENÍ TANEÈNÍH OBORU
TØÍDY Lenky TURKOVÉ
PIPI DLOUHÁ PUNÈOCHA (Divadlo APPLAUSE)
COMMEDIA FINITA
CHRIS BERGSON (USA)
ZÁVÌREÈNÉ VYSTOUPENÍ literárnì- dramatického oboru žákù
ZUŠ v Žatci
DRUHÁ TRÁVA ( „ÈTVRTSTOLETÍ“ NA SCÉNÌ)
ZUŠ ŽATEC – ZÁVÌREÈNÉ VYSTOUPENÍ TANEÈNÍHO
OBORU TØÍDY Ivany FÁBRYOVÉ
LOUÈENÍ DEVÁÁKÙ SE ŠKOLOU – louèení s „DEVÁÁKY“ ze
ZŠ P.BEZRUÈE v Žatci
ROZLOUÈENÍ SE ŠKOLOU – louèení s „DEVÁÁKY“ ze ZŠ
KOMENSKÉHO ALEJ v Žatci
ROZLOUÈENÍ SE ŠKOLOU – louèení s žáky ze ZŠ 28.ØÍJNA v
Žatci

LETNÍ KINO ŽATEC - kompletní
program ÈERVEN 2016
Letní kino v Žatci promítá v èervnu a èervenci vždy
od 21:30 hod.
PODROBNÉ INFORMACE O FILMECH NAJDETE VŽDY
NA WWW.CSFD.CZ

3.6.

a 17.6. Želvy Ninja 2

4.6.

Dìda

5.6.

Správní chlapi

10.6.

V zajetí démonù 2

11.6.
12.6.
18.6.
19.6.

a 6.7.

Warcraft: První støet
Teorie Tygra

a 30.6. Hledá se Dory
Podfukáøi 2

24.6.

a 5.7. Ratchet a Clank: Strážci galaxie

25.6.

a 7.7. Den nezávislosti: Nový útok

1.7.

Paøba v Pattayi

2.7.

Maggie má plán

3.7.

Tajemství pouze služební

4.7.

Hra penìz

OPRAVY A REKONSTRUKCE
STØECH

PRANOSTIKA na mìsíc
èerven:

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

Èasto-li se v èervnu hrom ozývá,
kalné léto potom pøicházívá.
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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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