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V

ážení spoluobèané, máme
polovinu prázdnin za sebou
a já vìøím, že Vy všichni a
hlavnì dìti si tyto krásné letní
sluneèné dny užíváte s radostí.
Jak jste si urèitì všimli, ani v
prùbìhu prázdnin se v našich obcích
nezastavil spoleèenský život. Hlavní
událostí byla akce „vyhlášení
výsledkù Vesnice roku 2016", která
se v naší obci uskuteènila 29.7.2016.
Podle ohlasù návštìvníkù jak cizích
tak i místních se akce líbila.
Rovnìž tak pokraèují stavební
práce na rekonstrukci objektu bývalé
pily na víceúèelovou sportovní halu,
dále byla zahájena výstavba víceúèelového høištì s umìlou trávou,
probíhá rekonstrukce topení v
budovì ZŠ a MŠ Nové Sedlo a øada
dalších menších akcí. Po delších
„obštrukcích“ ze strany vìznice se
koneènì podaøilo najít spoleèný
názor na poskytování odsouzených
obci a vìøím, že další spolupráce obce
s vìznicí bude probíhat k oboustranné spokojenosti.
Dovolte mi pøipomenout, že stále
máte možnost pøispívat svými èlánky
do Novosedelského zpravodaje a
podìlit se s námi o nové nápady,
námìty a tím pøispìt k jeho zpestøení.
Závìrem pøeji všem dìtem krásné
prožití druhé poloviny letních
prázdnin a dospìlým pøíjemnì
strávenou letní dovolenou.

?
Nové Sedlo – místo,

kde žijeme
Žijeme v dobì, kdy
ztrácíme dùvìru v hodnoty, které pro nás døíve byly
významné. Média na nás
ze všech stran chrlí kauzy a
pikantní historky o zkorumpovaných politicích,
politika nehájí zájmy obèana a obèan na všechny
nadává ve své hospùdce. A
v této „zlé“ dobì jsme
dokázali, že máme co
nabídnout a že naše
vesnice stojí za zmínku.

lo titul Vesnice Ústeckého
kraje roku 2016. Pokud
øíkáme Nové Sedlo, myslíme tím, samozøejmì i
Bøežany, Èíòov, Chudeøín,
Sedèice a Žabokliky.

kulturní i sportovní èinnosti obyvatel našich
obcí, mùžeme øíci, že naše
obce jsou dobrým místem
k životu. Pøedevším mladým lidem je tøeba ukázat,
že život na venkovì nemusí být nudný, chudý ani
nemoderní. A pokud i v
budoucnu každý z nás,
tøeba jen malým dílem
pøispìje do spoleèného
konání, mùžeme být hrdí
na to, že v tak krásné obci
mùžeme žít.■

Vesnice, ve které žijeme, nám pøipadá dùvìrnì
známá, ale i tak se dá
objevovat stále nìco nového. Vesnice pøece nemusí být nejhezèí jenom
svým vzhledem. Dùležité
je, že vytváøí spolu se
svým územím a lidmi
nejhezèí místo pro bydleLetos Nové Sedlo získa- ní. Když k tomu pøièteme Vlasta Kubelíková, redaktorka

Vesnice roku Ústeckého kraje 2016
slavnostní vyhlášení výsledkù krajského kola
Do kroniky obce Nové
Sedlo se zapíše pátek 29.
èervence 2016, jako den,
který se nesl ve znamení
velké slávy. Nové Sedlo se
stalo dìjištìm slavnostního pøedávání cen krajského kola celorepublikové
soutìže Vesnice roku
2016, pøièemž celkové
prvenství v Ústeckém
kraji patøí právì Novému
Sedlu.

Zastupitelstvo obce se
na slavnostní den øádnì
pøipravilo. Dopoledne to
sice s poèasím vypadalo
dost beznadìjnì, pršelo,
ale
v jednu hodinu odpoPetr Sýkora, starosta
ledne se pøece jen ukázalo
Jubilea
sluníèko a poèasí se uod 1.8. do 31.8.2016
moudøilo. Akce byla
V mìsíci srpnu oslaví
zahájena ve 14.00 hodin
své životní jubileum
prezentací, po které následovala prohlídka obce. Ke
Anna Žulkovská - Nové Sedlo
vstupu a prohlídce zval
Jiøí Pátek - Nové Sedlo
vedle zrekonstruované
Blahopøejeme a pøejeme hodnì fary také kostel sv. Václazdraví, spokojenosti
va a Nejsvìtìjší Trojice,
a pohody.
pøistaven byl autobus,
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který zájemce v doprovodu místostarosty pana
Milana Bukovského dovezl do našich ostatních
obcí. Slavnostní vyhlášení, pøedávání ocenìní a
vyhlášení titulu Vesnice
Ústeckého kraje roku
2016 bylo zahájeno projevem starosty obce pana
Petra Sýkory a hejtmana
Ústeckého kraje pana
Oldøicha Bubeníèka. Celou akci moderoval Václav Žmolík a zúèastnila
se jí øada èestných hostí z
ministerstev, úøadù a
zástupcù obcí, které se do
letošního roèníku v rámci
ústeckého kraje zapojily.
Celé odpoledne bylo
rozdìleno do ètyø blokù. V
prvním bloku pøevzali
Zlatou cihlu v Programu
obnovy venkova starostové obcí Jiøetín pod
Jedlovou (okres Dìèín) a
Tisá (okres Ústí nad
Labem). V druhém bloku
byla pøedána èestná u-

znání obcím Patokryje
(okres Most), Jetøichovice
(okres Dìèín), Dušníky
(okres Litomìøice) a obec
Hrobèice (okres Teplice).
Po krátkém kulturním vystoupení následoval tøetí
blok pøedáním diplomù,
které pøevzalo celkem 21
obcí. Poslední èástí bylo
pøedání stuh nejlepším
obcím. Oranžovou stuhu –
za spolupráci obce a
zemìdìlského subjektu
získala Nová Ves v Horách, (okres Most), Zelenou stuhu – za péèi o
zeleò a životní prostøedí,
Jiøetín pod Jedlovou
(okres Dìèín), Bílou stuhu
– za èinnost mládeže
Vìdomice (okres Litomìøice) a Modrou stuhu –
za spoleèenský život
Kytlice (okres Dìèín).
Zlatou stuhu pro krajského
vítìze pøevzal z rukou
Jana Landy, státní tajemník Ministerstva životního prostøedí, Zdeòka

pokraèování ze strany 1...
Pikešové, státní tajemnice ministerstva
pro místní rozvoj, a Oldøich Bubeníèek
, hejtman Ústeckého kraje, Helena
Køížková, pøedsedkynì komise starosta
obce Nové Sedlo pan Petr Sýkora.
Oficiální èást ukonèili a všem pøítomným podìkovali starosta Nového
Sedla a hejtman Ústeckého kraje.
Pøedávání ocenìní se neslo v
pøíjemném duchu. Jednotlivé bloky, ve
kterých vítìzové pøebírali ceny, byly
rozdìleny krátkými kulturními vystoupeními. Pøedstavily se dìti ze

Základní školy a Mateøské školy v
Novém Sedle, které pod vedením paní
uèitelky Petry Holé, potìšily svým
bezprostøedním projevem jak hosty, tak
místní obyvatele a staòkovické „Staòkorebelky“ vystoupily s programem,
který pobavil všechny pøítomné. V
závìru dne mohli pøítomní shlédnout
vystoupení medvìda Huga a celý
program ukonèila hudební skupina
Úlet, která hrála a zpívala k dobré
pohodì.
Veliké podìkování patøí všem, kteøí
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se zasloužili o pøípravu a organizaci
celé akce, pøedevším zamìstnancùm
obecního úøadu, Vìznici Nové Sedlo a
všem obèanùm obce, kteøí se podíleli
tøeba jenom tím, že upravili prostranství okolo svých domkù.
V úterý 30. srpna 2016 navštíví Nové
Sedlo celostátní komise soutìže, která
následnì ze tøinácti finalistù vybere
letošního vítìze. Nositel titulu Vesnice
roku 2016 bude vyhlášen 17. záøí na
Jarmarku venkova v Luhaèovicích.■
Vlasta Kubelíková, redaktorka

Informace Obecního úøadu Nové Sedlo
?
Oznaèení ulic
V Novém Sedle mají ulice již øadu let
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo:
své názvy, jejich oznaèení však chybí.
- žádost spoleènosti RYDVAL-ELEKTRO s.r.o., Bc. Josef Šišovský - o uzavøení
Aby se situace v této oblasti zmìnila,
smlouvy budoucí o zøízení vìcného bøemene
probìhlo v mìsíci èervenci oznaèení
- smlouvu s Ústeckým krajem o smlouvì budoucí o zøízení služebnosti inženýrské sítì všech ulic v obci.
- smlouvu o dílo „Víceúèelové høištì” s obchodní firmou StavoSport s.r.o.
Oznaèení ulic bylo upevnìno na
- rozsah prací a dodavatele - Josef Konopka - K-INSTAL, Žatec - na rekonstrukci
sloupy
veøejného osvìtlení, v pøípadì
topení v ZŠ a MŠ Nové Sedlo
nutnosti
však podle zákona je vlastník
Pozn.: s úplným znìním se mùžete seznámit na úøední desce
nemovitosti povinen strpìt bezúplatné
pøipevnìní tabulky s oznaèením ulice na
?
Práce na høišti v Novém Sedle
své
nemovitosti; v blízkosti tabulky
V srpnu 2015 starosta obce pan Petr
nesmí
umístit jiné nápisy. Oznaèení
Sýkora pøevzal ocenìní v soutìži
nesmí
být
poškozeno, odstranìno nebo
Vesnice roku 2015 v podobì symbolické
zakryto.
Modré stuhy – za spoleèenský život,
Oznaèení nemovitosti èíslem poke které se vázala také finanèní odmìna
pisným je povinností vlastníka neve výši 600 tis. Kè. Tento mìsíc byly
movitosti, který je ze zákona povinen na
zahájeny práce na høišti v Novém Sedle,
svùj náklad oznaèit budovu èíslem
které jsou hrazeny právì z této dotace.
popisným urèeným obecním úøadem a
Do konce mìsíce záøí by zde mìlo být
udržovat je v øádném stavu. Èísla se
dokonèeno víceúèelové høištì s umìlým
umisují tak, aby byla viditelná.
povrchem.■
Vlasta Kubelíková, redaktorka
Doufáme, že znaèení ulic se Vám
bude líbit a pøinese lepší orientaci i pro
?
Rekonstrukce bývalé pily
návštìvníky obce, kteøí se tu nevyznají
Také budova bývalé pily dostává
tak dobøe, jako my.■
nový vzhled
Vlasta Kubelíková, redaktorka
Zašlý vzhled objektu kazil dojem pøi
vjezdu do obce, proto byla zahájena její
postupná rekonstrukce. Budova je
postupnì omítána, nátìr fasády je bílý,
pøilehlé prostranství bylo upraveno. Jen
?
Høbitovní zeï v novém
novým kabátem ale stavební práce
Høbitovní zeï je souèástí areálu
neskonèí. Rekonstrukcí budou muset v kostela sv. Václava a Nejsvìtìjší
dohledné budoucnosti projít i vnitøní Trojice v Novém Sedle a høbitova,
prostory, kde by mìly být garáže který kostel obklopuje. Kostel je ve
obecního úøadu a velká hala, která bude správì církve, høbitov spravuje obec,
sloužit jako víceúèelový sportovní sál.■ která musí majetek øádnì udržovat,

Usnesení
ze 7. zasedání ZO Nové Sedlo konaného dne 27.7.2016

Vlasta Kubelíková, redaktorka

tedy i opravovat, vèetnì høbitovní zdi. Zeï byla otluèená, drolila se a
nevypadala hezky. Z tìchto dùvodù zastupitelstvo rozhodlo starou høbitovní
zeï opravit. Bìhem tohoto mìsíce byla chátrající zeï opravena a zpevnìna.
Povrch zdí byl barevnì sjednocen s omítkami kostela. Opravu zdi, stejnì jako
opravu bývalé pily, provedli odsouzení z Vìznice Nové Sedlo.■
Vlasta Kubelíková, redaktorka
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Kultura
"UŽ JE MU DESET...."
9.èervence 2016 jsme na
Novosedelském høišti oslavili desáté narozeniny našeho nohejbalového dítìte...
Jak to máme rádi a jak je to
nejlepší...dobrou náladou,
dobrým pivem a místy i
dobrým nohejbalem :-)
Již tradiènì jsme se postupnì sešli v sobotních
dopoledních hodinách a také
již tradiènì náhodným losem
jsme utvoøili doèasná sportovní pøátelství.
Dvacet hráèù bylo rozlosováno do deseti družstev,
která byla pro lepší orientaci
pojmenována po zvíøatech.
Takže kdo se v sobotu
dopoledne pohyboval okolo
sedelského høištì mohl vidìt
jak válí nohejbal Kobry,

Tuènáci èi Sloni...
Pøíjemné poèasí a dobrá
nálada provázely boje ve
skupinách, ze kterých vykrystalizovalo osm ètvrtfinálových dvojic, ze kterých
už poražená družstva svou
cestu turnajem skonèila.
V semifinále se potkala ètyøi
nejlepší družstva. Poražení
semifinalisté si to rozdali o
tøetí místo, kde Míra Karchòák s Frantou Andìlem,
který nahradil po ètvrtfinále
odstoupivšího Lukáše Chybu
a porazili Láïu Bidmona s
Romanem Kovandou mladším. Do finále se dostali
Tomáš Wiesinger s Láïou
Jarošem a "živoucí legenda"
sedelského" sportu Roman
Kovanda starší s Danem
Kaèem.

Aè se finále vyvíjelo dobøe
pro Tomáše s Láïou nakonec
pøízní nesportovního osudu
museli finále skreèovat,
nebo si Láïa Jaroš udìlal
svalové zranìní, které se
nesluèovalo s možností
dobojovat nohejbalový boj
až dokonce...
Za vítìze bychom nejradši
vyhlásili všechny ètyøi finalisty, ale bohužel historie
po nás neúprosnì vyžaduje
jen dvì jména Roman
Kovanda a Daniel Kaèo.
Láïa Jaroš nám dal ruku na
to, že pøíští rok se zúèastní a
po loòském bronzu a letošním støíbru svou sbírku
dokoná zlatem...
Akce se opìt vydaøila,
dobrá nálada a dobré žatecké
pivo jitøily atmosféru, takže

?
Novosedelští šmoulové

(moderátor: Radek Kajman
opìt na scénì
Komoráš) dokonce obdrželi
V nedìli 31.7.2016 na vodní ocenìní za masky.■
Hanka Kovandová
nádrži v Rùžené se uskuteènil
9. roèník "Rùženské lávky.
Lávka je dlouhá 52 metrù, na
šíøku mìøí 20 cm. Hemží se to
na ní zatáèkami , stoupáním,
klesáním atd.
Byly zde dvì soutìžní disciplíny a to jízda na kole v co
nejdelším èase a pøejezd lávky
na trakaøi, kdy dvojice úèastníkù musí pøejet lávku
naopak co nejrychleji a v pùli
cestì se s partnerem vymìnit.
Jde pøedevším o co nejvìtší
pobavení publika. Pøestože
letos pršelo, všichni ( úèastníci
i diváci) si to užili.
Novosedelští Šmoulové v
èele s takou Šmoulou
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desáté narozeniny našeho
dítìte považuji za vydaøené .
Na bohaté ocenìní nohejbalistù pøispìla naše obec
Nové Sedlo, za což jí patøí
podìkování. Zvláštní uznání
si zaslouží hráèka tuènáèèího
teamu Iveta Zyková, která
vìnovala do cen litry výborného medu...Aè jsem to
nikdy neudìlal, podìkuji za
tìch deset let organizátorské
práce i nám....mì Martinu
Bidmonovi a mému bratru
Honzovi
Tak díky chlapci, že to
dìláme...
A v prvé pùli èervence
2017 se tìšíme na noèní
turnaj na novém høišti....■
Martin Bidmon

pokraèování ze str. 4...
?
Kostel sv. Šimona a

Judy v Bøežanech ožil
svatebním dnem
V minulém èísle Novosedelského zpravodaje jsme
psali o tom, že 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. Také Lenka Fenclová,
která pochází z Nového Sedla
a již dlouhou øadu let žije v
USA, zvažovala to pravé
místo, kde by si se svým
partnerem øekli své „ano“
velice peèlivì. Každý pár je
jiný a každá svatba vypráví
jiný pøíbìh. Svatební obøad je

událost, na kterou se dlouho
vzpomíná a mnohdy k
rozhodnutí vedou vzpomínky
na minulost, proto Lenka a
Robert Ferryovi zvolili pro
církevní obøad kostel sv.
Šimona a Judy v Bøežanech.
Církevní sòatek má své
osobité kouzlo, pøesto se v
bøežanském kostele se neoddávalo více než 40 let .
Snoubence 4. èervna 2016
oddal dìkan øímskokatolické
církve Aleksander Siudzik,
CssR.
Vážení novomanželé......
Svatba bezesporu patøí k
nejdùležitìjším momentùm a
nejzásadnìjším rozhodnutím
v životì èlovìka. Pøejeme
vám, aby se vaše láska a víra,
které vás spojily pøed oltáøem,
staly vaším vìèným poutem!
Vlasta Kubelíková, redaktorka

Omluva
V èervnovém èísle Novosedelského zpravodaje jsme
uveøejnili èlánek Sobota 11. èervna – den svatební o svatbì
novomanželù Rolcových. Novomanželé ovšem nebyli na
novosedelské faøe oddáni 11. èervna 2016, jak bylo
uvedeno v èlánku, ale o týden døíve, 4. èervna 2016. Za toto
nedopatøení se omlouváme a ještì jednou pøejeme manželù
Rolcovým do spoleèného života mnoho štìstí a Na programu
civilních oslav
spokojenosti.
redakce byly v pøedveèer
svátku pøednášky
Den upálení mistra Jana Husa o Husovì významu, slavnostní
?
6. èervenec je dnem, kdy si prùvody a vyvrcholením veèera bývalo
pøipomínáme upálení mistra Jana Husa zapalování hranice na vojenském
na církevním koncilu ve švýcarské cvièišti, jako reminiscence na Husovo
Kostnici v roce 1415. V souèasnosti je upálení. U hoøící hranice byla
6. èervenec - Den upálení mistra Jana tradièním hudebním doprovodem
píseò „Hranice vzplála“.
Husa èeským státním svátkem.

HISTORIE
rakter tøídního boje pracujícího lidu
proti mocným vládcùm, hlavnì proti
hospodáøské moci církve. Husovy
oslavy byly poøádány jako celostátní
akce. Hlavní oslavy se uskuteènily v
Husinci, další potom probíhaly na
místech spojených s husitským hnutím
– Tábor, Rakovník, Žatec apod.

Ani naší obci se tento celostátní
fenomén nevyhnul. Pøedkládáme vám
plakáty o organizaci Husových oslav v
Pováleèné období na tyto tradièní Novém Sedle:
Oslavy výroèí Mistra Jana Husa
patøily v období první Èeskoslovenské oslavy navázalo. Na husitském hnutí
republiky k velice atraktivním akcím. byl vyzdvihován zejména jeho chaVýzva k uspoøádání Husových oslav:
Okresní rada osvìtová v Žatci

Husovy oslavy.
Program oslavy na nejmenší obci.
1. Chorál „Kdož sú boží bojovníci“.
È.j.: 1243/46
2.
Proslov.
Dne: 24. èervna 1946
3.
Manifest.
4.
Zapálení hranice.
Vìc: Husovy oslavy
5.
Státní hymna.
Všem Místním správním komisím
Proslov a manifest bude vèas doruèen poštou do každé obce na
Místní
správní komisi nebo Místní radu osvìtovou.
Místním radám osvìtovým
Manifest musí býti èten ve všech obcích /tak doslovnì pøípis
okresu Ž a t ec ZRO.
Zemská rada osvìtová v Praze oznámila sem, že v den
5. èervence t.r. ve veèerních hodinách uspoøádají se ve všech
Za ORO
obcích státu
R. Franek,oki. J. Stiess, pøedseda. K.Smolík, ooi.
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Organizace oslav v Novém Sedle
Místní rada osvìtová
Nové Sedlo
okres Žatec
poøádá pod záštitou Místního národního výboru
v Novém Sedle v pátek 5. èervence 1946
HUSOVU OSLAVU
1.
2.
3.
4.

Poøad:
Prùvod obèanstva (sraz v ½ 9 hod. veèerní pøed MNV)
Zapálení hranice na výšinì u nádraží.
Projev k uctìní památky M.J.Husa.
Píseò „Hranice vzplála“. Spoleèný zpìv.

Doufáme, že všichni obèané se této celonárodní oslavy
zúèastní. Doporuèujeme, aby veèer dne 5. èervence, byla
okna všech domù osvìtlena svícemi a ozdobena obrazy
kostnického muèedníka.
Antonín Nikrle
Jednatel

Razítko:
Místní rada osvìtová
Nové Sedlo
Okres Žatec
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Podpis neèitelný
pøedseda

...pokraèování ze strany 6
LETNÍ KINO ŽATEC - Program na
SRPEN 2016
5.8.

21:00

Sezn@mka

4.8.
21:00 Krotitelé duchù
6.8. / 14.8. 21:00 Sebevražedný oddíl
7.8.

21:00

Matky na tahu

11.8.

21:00 Tohle je náš svìt

12.8.

21:00

Mìlèiny

13.8. / 25.8. 21:00 Tajemný život
mazlíèkù
18.8.

21:00

Lucie: Pøíbìh jedné
kapely

19.8. / 27.8. 21:00

Strašidla

20.8. / 28.8. 21:00

Star trek: Do neznáma

21.8.

21:00 Týpci a zbranì

26.8.

21:00

Mùj kamarád drak

více informací na: http://divadlozatec.cz/
Podrobnosti o filmech najdete na www.csfd.cz

TJ Nové Sedlo
Vážení a milí fotbalový pøíznivci, pøíprava na novou
sezónu je v plném proudu a zaèátek soutìže se blíží. Náš
tým sehrál zatím jediné pøátelské utkání proti nováèkovi B
tøídy Vilémovu se, kterým prohrál 7:4. Za Sedlo se trefili
nováèek Sitár 2c, a po jedné brance vstøelili Èerný a Loos.
Vzhledem k tomu, že to bylo první utkání po dlouhé letní
pauze, odpovídá tomu i výsledek. Náš tým sehrál celkem

obstojné utkání, aèkoliv mu chybìlo nìkolik opor
ze základní sestavy.
Další pøátelské utkání na domácím høišti
sehrají hráèi Nového Sedla 13.8. od 17h proti
celku z Bøezna u Chomutova a generálkou na
soutìž bude utkání krajského poháru, které
bude sehráno 21.8. od 14h proti celku z Loun.
První mistrovský zápas sehrají naši fotbalisté
na domácím høišti dne 28.8. od 17h proti
nováèkovi soutìže Blažimi. V dalším zápase
zajíždìjí naši hráèi na høištì Vejprt, kde se bude
hrát 3.9. od 14h.
Prosím všechny fanoušky a pøátelé sedelské kopané
aby pøišli podpoøit náš tým na startu soutìže.
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Sportu zdar a fotbalu zvláš.
Jakub Èerný

NOVOSEDELSKÝ ZPRAVODAJ

OPRAVY A REKONSTRUKCE
STØECH
provádíme klempíøské a pokrývaèské
práce
Kovanda Luboš - tel.: 720 636 090

PRANOSTIKA na mìsíc srpen:
Když fouká v srpnu severák, bude
dlouho pìknì pak.

Povolení MK ÈRE 19892: Vydavatel: Obec Nové Sedlo. Náklad 250 ks. Redakèní rada: Vlasta Kubelíková, Petr Sýkora, Milan Bukovský, grafická úprava: Dita
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