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V

ážení spoluobèané, opìt se k
Vašim rukám dostalo nové èíslo
Novosedelského zpravodaje s
øadou nových informací a postøehù z
našich obcí a také nìco i z naší historie.
V mìsíci èervnu se v Novém Sedle
uskuteènil "Dìtský den" opìt za hojné
úèastí dìtí a jak jsem zaznamenal
ohlasy úèastníkù, hlavnì dìtí, tak byli
spokojeni a "svùj" den si náležitì užili i
pøes èetné dešové pøeháòky.
Jistì již vìtšina spoluobèanù zaznamenala, že se naše obec stala
"Vesnicí Ústeckého kraje roku 2016",
proto bych Vás chtìl pozvat na
slavnostní vyhlášení této soutìže,
které se bude konat dne 29.7.2016 od
15.30 hodin v parku vedle Obecního
úøadu v Novém Sedle.
Opìtovnì je potøeba nìkterým
spoluobèanùm pøipomenout, že bioodpad se sváží vždy každé PONDÌLÍ.
Bohužel se stává, že ho zamìstnanci v
urèený den odvezou a v úterý ráno jsou
v obcích opìt vidìt hromádky bioodpadu. Vážení, opravdu se bioodpad
vyváží pouze první den v týdnu. Pokud
vytvoøíte bioodpad po termínu, kdy se
hromádky sváží, nechte si bioodpad na
svých zahradách do dalšího termínu
svozu. V jiné dny Vám hromádky
sváženy nebudou a budou tak po celou
dobu „strašit“ na veøejném prostranství...což ke vzhledu obcí moc
nepomùže. Dìkuji tìm, kteøí toto
upozornìní chápou a ostatním bude
tato vìc, bohužel, vysvìtlena osobnì.
Na závìr bych chtìl popøát všem
dìtem krásné prožití letních prázdnin a
dospìlým pøíjemnì strávenou dovolenou.

Vážení ètenáøi zpravodaje, mìsíc
èerven je vedle mìsíce prosince
mìsícem, ve kterém nìco konèí a nìco
zase zaèíná. Dìti ze školky ještì neví, co
je èeká, tak se tìší do školy, školáci se
radostnì rozlouèí s další tøídou,
maturanti se louèí se støední školou, dìti
se tìší na prázdniny, rodièe na
dovolenou, všichni dohromady na
krásné poèasí. Zkrátka pokaždé nìco
konèí a nìco zase zaèíná a vývoj

Vlasta Kubelíková, redaktorka

Informace Obecního úøadu Nové Sedlo
?
Nové Sedlo Vesnicí

roku 2016

O tom, že se obec Nové
Sedlo pravidelnì zapojuje
do soutìže o prestižní titul
Vesnice roku, vás již
nemusíme informovat.
Poprvé soutìžila pøed pìti
lety, kdy v roce 2012
získala Diplom za expozici o historii obce. V
následujícím roce 2013 to
byla Zelená stuha (za
péèi o zeleò a životní
prostøedí) a v roce 2014
byl obci udìlen Diplom za
vzorné vedení obecní
knihovny. V loòském
roce Nové Sedlo bodovalo
v soutìži hned dvakrát.
Obec byla ocenìna Modrou stuhou za spoleèenský život a Zlatou
Petr Sýkora, starosta cihlou za rekonstrukci
bývalé fary. Letos dosáhla obec na ocenìní
Jubilea

od 1.7. do 31.7.2016
V mìsíci èervenci oslaví
své životní jubileum

Miloslava Huttrová - Sedèice
Jiøina Blažková - Nové Sedlo
Blahopøejeme a pøejeme hodnì
zdraví, spokojenosti
a pohody.

nezastavíme. Máme tu období, kdy se
všechno schyluje k letnímu „nicnedìlání“, období na které všichni už
dlouho èekáme a teï jsme se koneènì
doèkali.
Využijte prázdniny a dovolené k
naèerpání nové energie i trávení èasu s
tìmi nejbližšími. Užijte si léta, sluneèného poèasí, odpoèinku tak, a po
prázdninách mùžete øíct, že to léto stálo
skuteènì za to.■

nejvyšší a obdržela Zlatou stuhu za vítìzství v
krajském kole a stala se
tak Vesnicí roku 2016
Ústeckého kraje. Nové
Sedlo za vítìzství v krajském kole obdrží vedle
Zlaté stuhy a postupu do
republikového finále také
finanèní ocenìní. Celostátní kolo, do kterého
postupují vítìzové krajských kol, probìhne na
pøelomu mìsíce srpna a
záøí, kdy Nové Sedlo
navštíví celostátní komise
a ze tøinácti finalistù pak
vybere letošního vítìze
soutìže.
Je tradicí, že slavnostní
vyhlášení výsledkù krajského kola se uskuteèní v
obci, která získala ocenìní
nejvyšší. 29. èervence
2016 budou tedy v Novém
Sedle kromì Zlaté stuhy

vítìzným obcím pøedány i
stuhy Modré, Bílé, Zelené
a Oranžové a další ocenìní
a diplomy. Vyhlášení se
zúèastní øada èestných
hostù z ministerstev,
úøadù a zástupcù obcí,
které získaly ocenìní a
stuhy za dílèí umístìní v
krajském kole soutìže
Vesnice roku.
Velké podìkování patøí
zamìstnancùm obce a
všem obèanùm, kteøí se
velkou mírou podíleli na
výrazném úspìchu obce v
této soutìži a kteøí se
jakýmkoli zpùsobem úèastní života obce, protože
jakékoliv ocenìní, jakýkoliv úspìch jsou vždy
výsledkem spoleèné práce.■

Vlasta Kubelíková, redaktorka

Usnesení
ze 6. zasedání ZO Nové Sedlo konaného dne 29.6.2016
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo:
- Pacht pozemku p.è. 255 o výmìøe 9 311 m2 v k.ú. Bøežany u Žatce
- Závìreèný úèet Obce Nové Sedlo za rok 2015 bez výhrad (viz pøíloha na OÚ)
- žádost ZŠ a MŠ Nové Sedlo o rozdìlení hospodáøského za rok 2015 - zisk 32 426,17
Kè - 100% do rezervního fondu
- Úèetní závìrku Obce Nové Sedlo za rok 2015 bez výhrad (viz pøíloha na OÚ)
- Úèetní závìrku ZŠ a MŠ Nové Sedlo za rok 2015 bez výhrad (viz pøíloha na OÚ)
Pozn.: s úplným znìním se mùžete seznámit na úøední desce
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pokraèování ze strany 1...
hostinství. Jedná se o zpùsob,
jak je ukrýt a zkrášlit okolí.
Není to moc èasté téma, Ale zároveò i o ochranu pøed
ale popelnice a kontejnery na možným poškozením nebo
odpad jsou souèástí našich nechtìným vysypáním.■
obcí a nejsou právì jejich
ozdobou. Øešení je v tomto
smìru celá øada. Obec Nové
Sedlo zvolila zdìný pøístøešek, který její zamìstnanci
vybudovali u místní hospody. Kontejnery na tøídìný
odpad se tak pøesunou na
druhou stranu budovy poV. Kubelíková, redaktorka
?
Jak schovat

?
Povinnost provedení

kontejnery?

kontroly technického
stavu a provozu kotlù v
roce 2016
Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje
na pevná paliva o tepelném
pøíkonu od 10 do 300 kW
vèetnì, který slouží jako
zdroj tepla pro teplovodní
soustavu ústøedního vytápìní, je povinen zajistit
jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu
zdroje odbornì zpùsobilou osobou, pøièemž
první kontrola musí být
provedena nejpozdìji do
31. 12. 2016 (podle
ustanovení ù 17 odst. 1
písm. h) a ustanovení § 41
odst. 15 zákona è. 201/2012
Sb., o ochranì ovzduší, ve
znìní pozdìjších pøedpisù.
V praxi to tedy znamená, že
i domácnosti si budou muset
do konce roku 2016 nechat
zkontrolovat technický stav
kotle na tuhá paliva, s nímž
vytápìjí svùj rodinný dùm.
Napøesrok totiž po nich
mohou obecní úøedníci chtít
doklad, zda je kotel v
poøádku a je provozován v
souladu se zákonem a s
pokyny jeho výrobce. Pokud ho majitel nepøedloží,

?
Sobota 11. èervna – den uzpùsobit. Zasedací síò se

svatební
Pro dùležitý životní krok,
jakým svatba urèitì je, si
snoubenci vybírají rùzná
místa. Nìkdo chce svùj velký
den prožít na romantickém
hradì nebo zámku, jiný dá
pøednost svatbì venku pod
širým nebem, pro další pár je
ideálním místem obecní úøad
obce, ve které žije. A právì
tuto možnost zvolili snoubenci Hana Kovandová a
Tomáš Rolc, kteøí si øekli své
spoleèné „ano“ na bývalé
faøe v Novém Sedle.

promìnila v síò obøadní a 11.
èervna 2016 zde snoubence
oddal starosta pan Petr
Sýkora. Zajímavostí je, že
dnes již manželé Rolcovi sice
nebyli historicky prvními,
kteøí byli oddáni na obecním
úøadu v Novém Sedle, ale
poslední svatební obøad na
zdejším úøadì probìhl pøed
více než šedesáti lety.

Milí novomanželé. Pøejeme vám, aby Váš spoleèný
život, byl vždy plný štìstí,
radosti a lásky. Pøejeme vám
to, èemu se tak obyèejnì øíká
„Lidské
štìstí”.■
Novosedelský obecní úøad
V. Kubelíková, redaktorka
se musel obøadu doèasnì

KULTURA
?
Sranda bez plotù
V sobotu 18. èervna
probìhla každoroèní akce
setkávání obcí z Mikroregionu Žatecko, tedy „Sranda bez plotù”, jejíž již 16.
roèník se tentokráte konal v
Tuchoøicích. Soutìží se

zúèastnilo dohromady tøináct
týmù a jako tradiènì u toho
nemohl chybìt ani náš tým
reprezentující Nové Sedlo.
Letošní rok byl pojat na
èerven vcelku nezvykle v
tématu Vánoc. Již první úkol,
týkající se scénky s vánoèní

tématikou, byl v podání
mnoha obcí vcelku originální. Ukázalo se množství Ježíškù, Tøi králové, ale
i Zlaté prasátko nebo živý
Bramborový salát. Však ani
náš tým se nenechal zahanbit, navlékl kostým
šmoulù Koumáka, Mrzouta,
Šmoulinky èi taky Šmouly
a pøedvedením Šmoulích
vánoc se vyšvihl na prùbìžnou 7. pøíèku.
I dalších soutìží se držel
vánoèní duch, takže se
napøíklad zdobil vánoèní
stromek, balily vánoèní
dárky nebo lovili kapøi na
štìdroveèerní veèeøi. Do
tìchto soutìží se již Novosedelský tým pustil s vervou
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hrozí mu pokuta až 20 000
Kè.
Upozoròujeme, že kontrolu
technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje provádí
výhradnì odbornì zpùsobilá osoba proškolená
výrobcem tohoto zdroje,
která má od nìj udìlené
oprávnìní k jeho instalaci
provozu a údržbì, pøièemž
proškolování tìchto odbornì zpùsobilých osob
provádí pod dohledem
Hospodáøské komory ÈR
a odbornou záštitou autorizovaného spoleèenstva
Asociace podnikù topenáøské techniky, která je
zaèlenìnou souèástí Hospodáøské komory ÈR.
Fyzickým i právnickým
osobám proto doporuèujeme pro zajištìní technické kontroly technického
stavu a provozu kotle využít
níže uvedený seznam OZO
http://www.aptt.cz/oprav
neni-ozo.php, kde je
možno nalézt i sdìlení MŽP
s podrobným popisem pøedmìtu a rozsahu kontroly
vèetnì vzoru dokladu o
kontrole. Seznam je prùbìžnì doplòován.■
Ing. Kubíèková – SÚ,ŽP
sobì vlastní a i pøes
obèasnou nepøízeò osudu v
podobì shozeného stromeèku èi natrhnutí balicího
papíru si všechny soutìže
náramnì užil a o to šlo
pøedevším. Nemuselo nás
tak ani zarmoutit koneèné
12. místo.
Celá akce byla velmi
dobøe zorganizovaná, o
zábavu nebyla nouze a i pøes
obèasné dešové pøeháòky
se všichni úèastníci dobøe
bavili. Nezbývá tedy nic víc
než se tìšit na pøíští roèník,
který se bude konat ve
Staòkovicích.■

...pokraèování ze strany 2

Roman Kovanda ml.

?
Dìtský den
25. èervna úderem dvanácté hodiny zaèal na høišti
Tìlovýchovné jednoty Nové
Sedlo tradièní Dìtský den
plný zábavy a her, tentokrát
pod heslem KLAUNIÁDA.
Ètyøkolky, zmrzlina, skákadla, hasièi, kolotoè a øada
jiných pøekvapení, to všechno èekalo na kluky a holky
všech vìkových kategorií.
Hlavní obsah programu tvoøilo nìkolik soutìžních disciplín. Za úèast v soutìžích
byl každý odmìnìn. Celým
dnem provázel dìti, jejich
rodièe i ostatní návštìvníky
DJ Majkl. Poèasí nám pøálo
po dobu soutìží, které
probíhaly na høišti. A i když
ve dvì hodiny odpoledne
zaèalo pršet, užili si všichni
dobrou zábavu.
V každém vydání našeho
zpravodaje se mùžete doèíst
o kulturních a sportovních
akcích v naší obci. Všichni
urèitì víte, že každá událost
potøebuje organizátora,

respektive hybnou sílu, která
kolem sebe soustøedí nadšence. O tìchto lidech vìtšinou není moc slyšet. Proto
bychom jim rádi podìkovali,
protože je to (pokud pomineme radost dìtí a spokojené
tváøe úèastníkù akcí) jediné
co za dobrovolnickou práci
dostanou.■
V. Kubelíková, redaktorka
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Základní škola a Mateøská škola Nové Sedlo
?
Mezinárodní den dìtí

Dne 1. 6. 2016 se jako
každý rok slaví celosvìtový
svátek Mezinárodní den dìtí.
Na Základní škole v Novém
Sedle se tento svátek
odehrával již tradiènì ve
znamení sportovních a spoleèenských her. Pro dìti
byly pøichystány rùzné
soutìže, které se odehrávaly

na pìti stanovištích. Dìti si
tak mohly provìøit svou
zdatnost v jízdì na kolobìžce
mezi kužely èí ve skocích v
pytli. Po dokonèení všech
disciplín byl každý odmìnìn
sladkou cenou. Celé dopoledne probìhlo v pohodové atmosféøe plné
dìtského smíchu a radosti.■

?
Krásný Dvùr - školní

výlet 7.6.2016
V úterý 7. èervna se vydali
dìti z MŠ spolu se žáky ze ZŠ
na polodenní výlet. Cílem
byl Krásný Dvùr.
Po pøíjezdu jsme se nejdøíve zorientovali podle
orientaèního plánu parku a
pak se vypravili na krátkou
Bc. Petr Matis procházku po tomto krásném
zámeckém parku. Náladu
nám kazily jenom cestièky

plné bláta, které nám obalilo
boty. Ty jsme si však museli
poøádnì oèistit, protože nás
èekala prohlídka zámku.
Prohlídka byla velmi
zajímavá, i když pro nìkteré
dìti docela dlouhá. Pøesto
jsme však vidìli krásné
místnosti, nábytek, porcelán
a spoustu obrazù. Na památku si dìti koupily suvenýry, které jim tento
kulturní zážitek pøipomenou.

létì, na podzim a v zimì.
Ve ètvrtek 16. 6. se žáci Pozorovali jsme nespoèetné
naší školy spolu s dìtmi z množství vesmírných obMŠ, paní uèitelkami a panem jektù, jako jsou planety,
?
Výlet do planetária

?
Malý Soptík
Dne 13.6.2016 jsme se s
pøedškoláky z Mateøské
školy Nové Sedlo vydali na
soutìž Malý Soptík, která se
konala v Chrámu chmele a
piva v Žatci. Dìti byly
rozdìleny do skupin, z nichž
se jedna ve složení Adélky
Sivokové, Péti Žáèka,
Lukáška Kubelíka a Davídka
Magáta umístila na krásném
druhém místì. A druhá
skupina ve složení Anièky

Gažiové, Elišky Kuželové a
Natálky Heláskové, která se
umístila na místì ètvrtém.
Soutìž obsahovala vìdomostní i dovednostní hry, ve
kterých byly dìti úspìšné. Z
Malého Soptíka, který
poøádá Hasièský sbor Žatec
jsme si odvezli krásné
zážitky, ceny i pohár malého
hasièe. Všem se nám moc
líbilo a již se tìšíme na pøíští
rok.■

vychovatelem vypravili do
planetária. V 7:30 jsme
vyjeli autobusem smìr
Teplice. V planetáriu jsme si
odložili obleèení do šatny a
Petra Holá usadili se v pohodlných
køeslech ve velkém sále.
Nejprve jsme si vyslechli
povídání zdejšího odborného pracovníka o hvìzdách, souhvìzdích, znameních zvìrokruhu, shlédli
jsme pohádky o Rákosníèkovi, dozvìdìli jsme se,
která souhvìzdí na nebi
mùžeme spatøit na jaøe, v
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komety, galaxie, mlhoviny.
Vrcholem celé akce se stala
návštìva a mlsání v MacDonaldovi, na které se
všichni velmi tìšili. Za
konzumaci byli jedlíci
odmìnìni nafouknutými
balonky s logem McDonalda
Všem dìtem se výlet líbil,
získaly nové poznatky o
vesmíru, o naší planetì a o
dalších vesmírných tìlesech.
Mgr. Jitka Zamrzlová

pokraèování ze str. 4...
?
Školní výlet
Èekání na prázdniny si
dìti z MŠ a žáci ze ZŠ Nové
Sedlo zkrátili polodenním
výletem, který se uskuteènil
ve ètvrtek 23. èervna.
Nejdøív se vydali na cestu
cyklisté, kteøí fáborky vytyèovali trasu a zanechávali po
trase obálky s úkoly. Po nich
se vydali na cestu i ostatní
úèastníci výletu. Ti formou
stopovaèky nacházeli a plnili
jednotlivé úkoly. Vzhledem

k velice horkému poèasí byla
trasa výletu zvolena pouze v
okolí Nového Sedla -s cílem
na fotbalovém høišti. Tam
bylo zkontrolováno plnìní
jednotlivých úkolù a vyhodnocen celý výlet. Cyklisté se vrátili do školy po
stejné trase ale v protismìru.
Z výletu na kole byli nadšení.
Ve škole byli všichni
úèastníci výletu odmìnìni –
úèastnickým diplomem a
sladkostmi.■

?
Rozlouèení se školou

Dne 28. èervna se ve
výcvikovém prostoru K-500
uskuteènila tradièní akce
Rozlouèení se školou, které
se zúèastnili i žáci naší školy.
Pro dìti byl pøipraven bohatý
program a øada soutìží.
Shlédli jsme ukázky práce
policie, hasièù, armády,
vojenské policie, kynologù,
záchranáøù a vìzeòské
služby. Probìhlo vyhodnocení soutìže základních škol

M.Dvoøáková – vyuèující ZŠ

?
Školní akademie
Pøed definitivním zakonèením školního
roku 2015-16 si dìti z MŠ a žáci ZŠ Nové
Sedlo pøipravili spolu se svými p.uèitelkami
a p.vychovatelem školní akademii pro
rodièe, prarodièe, známé a kamarády.
Akce se konala v pondìlí 27.èervna 2016
v kulturním sále nad místním pohostinstvím
za poèetné úèasti publika vèetnì milé úèasti
bývalých žákù školy.
Program byl složen z vystoupení
pìveckých, taneèních, recitaèních i dramatických za doprovodu živé hry na kytaru i
pomocí reprodukované hudby. Všechny dìti
pøedvedly, co se nauèily a vystoupení si
užily. Program se urèitì líbil i všem
pøítomným.
V závìru akce probìhlo šerpování a
pasování pøedškolákù na školáky a zároveò i
rozlouèení s pááky, kteøí ze školy odcházejí.■

?
VYSVÌDÈENÍ
Koneènì nastal den D –
30.èerven, poslední den školního
roku.
Žáci si pøišli pro vysvìdèení
slavnostnì obleèeni a s viditelnou
nervozitou, ale i s oèekáváním
následujících volných dnù letních
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- Kontík a Tøídilka. Za naši
školu se na 1. místì umístil
Petr Zuska, 2. místo Karolína Holièová, 3. místo
obsadila Anna Bidmonová.
Petr Zuska si zároveò odnesl
1. místo v hodnocení
vesnických škol. Ocenìní si
pøivezli spoustu pìkných
cen, celé dopoledne se
vydaøilo a dìti si zpøíjemnily
poslední dny zbývající do
konce školního roku.■
Mgr. Jitka Zamrzlová

prázdnin. Po krátkém zhodnocení
celoroèní práce, úspìchù i neúspìchù, se koneènì doèkali. S
vyznamenáním odchází na prázdniny 6 spokojených školákù, nikdo ze
žákù nebude opakovat.■
Pøejeme všem krásné prázdniny !!!

...pokraèování ze strany 5
HISTORIE
To že na Žatecku málo prší, vlastnì
vùbec nejménì v celém Èesku, se
všeobecnì ví. Svahy Doupovských a
Krušných hor se staví jako pøirozená
hradba do cesty západnímu vzdušnému
proudìní a vytváøejí srážkový stín,
který výraznì ovlivòuje klimatické
pomìry Žatecka.
O tom jako bylo Nové Sedlo
zásobováno vodou ve dvacátých letech
minulého století, se mùžeme doèíst v
Pamìtní knize obce Nové Sedlo z roku
1933:
Již pøed válkou byla u hostince è. 26
zakoupena nová studna a osazena
železnou pumpou, pramen je velice
vydatný, ale poskytuje vodu s velmi
silným obsahem železa. V roce 1926
byla zøízena další studna u è. 44 a
rovnìž opatøena železnou pumpou, v
roce 1928 ještì tøetí u è. 81 s velice
mìkkou vodou, ale v malém množství,
staré založení u è. 34 bylo 1928 zcela
obnoveno. Také ve škole byla v roce
1927 zøízena vlastní studna. Takto má
obec Nové Sedlo 5 studní (u è. 69, 26,
34, 44, 81) a jednu v Chudeøínì u è. 27.
Mimoto nìkteøí majitelé domkù zøídili
studnu vlastní. Protože pøi delším
suchém poèasí vìtšina studní mìla
nedostatek vody, nestaèila pokrýt
spotøebu obyvatel. Obec tudíž zapoèala
s pøípravami na zavedení moderního
vodovodního vedení z pramenù a zøídel
v Chudeøínì. Ve schùzi zastupitelstva z
13.5.1923 bylo tudíž rozhodnuto
obrátit se na majitele pozemku Hanse
Damma s žádostí o pøenechání

Základní škola a Mateøská škola Nové Sedlo, okres Louny
pøíspìvková organizace
Hlavní 6, Nové Sedlo, 438 01 Žatec
tel. 415 240 340, IÈ: 72741961, e-mail: reditelka@zsmsnovesedlo.cz

pøebyteèné vody
ze zøídel v Chudeøínì a zapoèíti s
nutnými pøípraUzavøení MŠ v dobì letních prázdnin
vami k výstavbì
úèelného vodo1.7. - 31.7.2016
vodního vedení.
Obec nechala
Provoz MŠ bude opìt zahájen od 1.8.2016.
prostøednictvím
firmy Jûstel v Ústí
nad Labem bezpøíštím roce jako krátkozraké a klamné.
platnì vypracovat
projekt, který byl pøezkoumán Jako další pokrok v asanaci je nutno
zemským kulturním radou v Praze. uvést zrušení starého obecního rybníka
Dne 13. dubna 1926 zapoèalo v Novém Sedle u è. 12 (Richter), è. 43
vodoprávní jednání v Chudeøínì, kde (Mûthsiegl) a è. 13 (paní Wussin) a
byl pøedložený projekt zamítnut pro založení nového na obecním pozemku
nedostatky na technických pøípravách è. 44 a è. 41. Souèasnì byl od okresní
(dostaèující mìøení vydatnosti) a silnice až k novému rybníku
správní pøedpoklady (dohoda s novým vybudován postranní pøítok a v
majitelem Johanem Koláøem o obecním rybníku nádrž (4 m v
spoluužívání pramene nacházejícího se prùmìru) pro napájení hasièské
na jeho pozemku) a obci bylo støíkaèky, náklady v èástce 32.000,- Kè
doporuèeno napojení na plánované byly hrazeny z daní z pøíjmu. Starý
rybník, který vlastnì již pøedstavoval
skupinové vodní dílo Žatec – Kadaò.
pouze
velkou jámu, byl zasypán a
Na schùzi zastupitelstva dne 24.4.1926
osázen
lipami,
aby pozdìji mohl sloužit
bylo však rozhodnuto, projekt zcela
jako
dìtské
høištì.
V roce 1928 byla
nezavrhnout. Od té doby je uložen v
rozšíøena
kanalizace
položením
obecním archivu. Bylo by bývalo lepší,
kdyby obec v r. 1901 pøijala nabídku pøípojky od pumpy u è. 69 k silnici a
Dr. Hanse Damma a rozdíl v cenì roce 1931 pøípojkou k výkopu a tím
trubek zaplatila, tak by bývala obec práce zatím skonèeny, výlohy pro první
získala vodovodní vedení lehce a akci èinily 10.000,- Kè pro další 5.200,levnì. Tato promeškaná pøíležitost se Kè.
Výpis z Pamìtní knihy obce Nové
sotva kdy vrátí. Tvrzení tehdejších v
Sedlo z roku 1933
obci smìrodatných zástupcù o
dostateèné vydatnosti domovních a
obecních studní se prokázalo již v

TJ Nové Sedlo
Vážení a milí pøíznivci dobrého fotbalu. Sezóna
2015/2016 je za námi a naši fotbalisté se v první sezónì v
krajské soutìži prezentovali nad oèekávání všech. Po
postupu do 1. B tøídy všichni èekali boj o záchranu, ale opak
se stal skuteèností a sedelští hráèi bojovali ve finiši soutìže
o pøíèky nejvyšší. Je tøeba podotknout, že jako nováèek
soutìže dokázali nastøílet soupeøùm 101 gólù a obdrželi jich
pouze 49 a se ziskem 52 bodù obdrželi 2. místo.
Nejlepším støelcem soutìže i Nového Sedla se stal Petr
Loos, který ve 24 zápasech nastøílel 53 gólù. Druhým
nejlepším støelcem Sedla byl Petr Štáb se 14 góly a tøetím
nejlepším se stal s 13-ti zásahy Jiøí Jarolím. Chtìl bych tímto
podìkovat všem hráèùm a realizaènímu týmu, jmenovitì
trenéru Julovi Holákovi a jeho asistentovi Josefu Kyjacovi
za srdcem odbojovanou sezónu a popøát jim spoustu
fotbalového štìstí do dalších sezón.

Výsledky:
24. kolo – Perštejn – TJ Nové Sedlo – 3:5 (5x Loos)
25. kolo – TJ Nové Sedlo – Vejprty – 4:2 (2x Loos, 2x
Jarolím)
26. kolo – Braòany – TJ Nové Sedlo – 3:4 (Èerný, 3x
Loos)
Speciální podìkování patøí Obci Nové Sedlo, jejímu
starostovi Petru Sýkorovi a jejímu zastupitelstvu, za
neúnavnou podporu sportu v Novém Sedle. Dále bych
chtìl podìkovat všem, kteøí se podílí na chodu klubu a
údržbì høištì.
Velký dík samozøejmì patøí všem vìrným fandùm,
kteøí si našli v prùbìhu sezóny cestu na naše zápasy, a
vìøím, že budou náš klub podporovat a fandit mu i v
dalších sezónách.
Jakub Èerný
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#

Celková tabulka

Z

V

R

P

Skóre

B

+/-

1.

SK Kopisty

24

17

2

5

66:33

55

16

2.

TJ Nové Sedlo

24

16

2

6

101:49

52

13

3.

FK Vroutek

24

14

2

8

78:53

46

10

4.

TJ Spartak Perštejn

24

13

1

10

85:61

41

5

5.

SK "Havran" Kryry

24

13

2

9

85:59

41

-1

6.

TJ Slovan Vejprty

24

12

2

10

75:61

38

-1

7.

Sokol Tuchoøice

24

11

3

10

57:78

37

-2

8.

SK Èernovice

24

7

10

7

76:63

35

-22

9.

FK Braòany Mlékárna

24

9

3

12

40:58

32

-4

10.

SK Ervìnice - Jirkov B

24

8

4

12

52:88

31

-11

11.

FK Slavoj Žatec B

24

9

1

14

65:68

28

-8

12.

SK Viktoria Lom

24

3

5

16

39:101

16

-26

13.

AFK LoKo Chomutov B

24

4

3

17

41:88

16

-26

LETNÍ KINO ŽATEC - Program na ÈERVENEC 2016
1.7.

21:30 Paøba v Pattayi

2.7.

21:30 Maggie má plán

3.7.

21:30 Tajemství pouze služební

4.7.

21:30 Hra penìz

5.7.

21:30 Ratchet a Clank: Strážci galaxie

6.7.

21:30 Warcraft: První støet

7.7.

21:30 Den nezávislosti: Nový

8.7. / 23.7.

21:30 Legenda o Tarzanovi

9.7.

21:30 Oèista: Volební rok

10.7.

21:30 Centrální inteligence

14.7.

21:30 X-Men: Apokalypsa

15.7.

21:30 Léto All Exclusive

16.7. / 29.7. 21:30 Doba ledová: Mamutí
17.7.

21:30 Mike i Dave shánìj holku

21.7.

21:30 Zhasni a zemøeš

22.7.

21:30 Uèitelka

24.7.

21:30 Bláznivá pìtka

28.7.

21:30 Sezn@ka

30.7.

21:30 Krotitelé duchù

31.7.

21:30 Jason Bourne
více informací na: http://divadlozatec.cz/
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NOVOSEDELSKÝ ZPRAVODAJ

PRANOSTIKA na mìsíc
èervenec:

OPRAVY A REKONSTRUKCE
STØECH

Nebyl -li èerven dostateènì dìštivý,
dodá vodu až èervenec a pøidá ještì
mnohé bouøe.

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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