Novosedelský
listopad 2016
zpravodaj
císlo 11 rocník VI.

MÌSÍÈNÍK Obecního úøadu Nové Sedlo

V

ážení spoluobèané, i v
tyto mrazivé dny, které
nám teï nastaly, jsme
pro Vás pøipravili další èíslo
Novosedelského zpravodaje,
abychom Vám opìt mohli sdìlit
øadu nových informací o dìní v
našich obcí a zároveò Vás i
pozvat na kulturní akce, které se
uskuteèní v mìsíci prosinci.
Jedná se o rozsvícení vánoèního
stromu spojené s mikulášskou
nadílkou pro dìti a Vánoèní
koncert, který se bude konat v
kostele sv. Václava v Novém
Sedle.
Dne 12.12.2016 probìhne
poslední letošní svoz bioodpadu.
Zaèátek svozu bioodpadu bude
opìt na jaøe. Kdo bude mít
zájem, bude si už i moci odebrat
kompost z naší mobilní kompostárny. Bližší informace budou vèas sdìleny. Dále bych
chtìl požádat obèany, kteøí do
dnešního dne nemají uhrazeny
poplatky, aby tak uèinily nejpozdìji do 22.12.2016, poté bude
pokladna OÚ až do 2.1.2017
uzavøena.
Závìrem mi dovolte, abych
Vám popøál krásné prožití
vánoèních svátku a v novém
roce hodnì štìstí, zdraví a
pohody.
Petr Sýkora, starosta

Jubilea
od 1.12. do 31.12.2016
V mìsíci prosinci oslaví
své životní jubileum:
Marie Helásková - Sedèice
Jan Pechoè - Žabokliky
Rudolf Špác - Nové Sedlo
Blahopøejeme a pøejeme
hodnì zdraví,
spokojenosti.

Vážení ètenáøi zpravodaje, o Vánocích se toho napsalo mnoho. Døív
lidem staèilo jmelí, stromeèek ozdobený
ovocem, na stole tradièní èeský kapr a
betlém s Marií, Josefem a Ježíškem. Ale
doba pokroèila. Bohužel se dnes ale
okolo nás èím dál víc se objevuje Santa
Claus se soby. Pøi nákupu dárkù všude
vidíme Santu, když projíždíte mìstem,
vidíte, že lidé mají u oken šplhajícího
nebo sedícího Santu, leze jim po
balkónì, jako nìjaký zlodìj. Tohle

Datum vydání: 01.12.2016

nejsou naše tradièní èeské Vánoce.
Nechme si našeho Ježíška - dìátko,
které nadìluje nejtajnìji ze všech.
Protože èeské Vánoce bez Ježíška a
našich tradic nebudou nikdy èeské.
Vážení ètenáøi. Dovolte nám, abychom vám popøáli spokojené, láskou a
porozumìním naplnìné vánoèní svátky,
hodnì zdraví, štìstí, splnìní alespoò
jednoho dosud nesplnìného tajného
pøání a úspìšný vstup do nového roku.■
Vlasta Kubelíková, redaktorka

Informace Obecního úøadu Nové Sedlo
?
Tøetí místo v anketì o
Nejkrásnìjší obecní úøad 2016 patøí
Novému Sedlu
V soutìži „Nejkrásnìjší obecní úøad èi
radnice 2016“, hodnotili zvláš ètenáøi
webových stránek Moravského hospodáøství a zvláš porota složená ze tøí
renomovaných architektù. A právì v
kategorii „Hlasování poroty architektù“

1.
2.
3.
1.
2.
3.

odborná porota ocenila náš obecní úøad
jako tøetí nejkrásnìjší.
Do soutìže Moravského hospodáøství
„Nejkrásnìjší obecní úøad èi radnice“ se
mohly pøihlašovat mìsta a obce z celé
Èeské republiky. Vítìzové byli vyhlášeni ve ètvrtek na závìr konference Moravská mìsta a obce 2016, kterou poøádá
spoleènost Magnus Regio.■

Hlasování ètenáøù Moravského hospodáøství
Obecní úøad:
Radnice
mìstys Svitávka
mìsto Nymburk
mìstys Køtiny
mìsto Tišnov
obec Pohoøí
mìsto Rýmaøov
Hlasování poroty architektù
Obecní úøad:
Radnice:
mìstys Svitávka
mìsto Frýdlant
obec Dolní Bøežany
mìsto Moravská Tøebová
obec Nové Sedlo
mìsto Blovice
Vlasta Kubelíková, redaktorka

Usnesení
z 10. zasedání ZO Nové Sedlo konaného dne 23.11.2016
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo:
- Rozpoètové opatøení è. 6/2016 (viz pøíloha na OÚ)
- žádost Ing. Z. Aschenbrennerové o svolení obce s doèasným užívání pozemkových
parcel p.è. 149, 150 v k.ú. Bøežany u Žatce v majetku obce z dùvodu využívání jako
pøíjezdové komunikace na pozemek p.è. 57/13 v k.ú. Èíòov
- zámìr prodeje èásti pozemkù p.è. 890/7 a 890/1 v k.ú. Nové Sedlo u Žatce
- podání projektové žádosti a podíl na spoluúèasti u zámìru - Program MŠMT 133510
Podpora materiálnì technické základny sportu programové fin. pro rok 2017 - akce
„Rekonstrukce sportovního centra Nové Sedlo”
- podání projektové žádosti a podíl na spoluúèasti u zámìru - Program 117D815 Podpora obnovy venkova na rok 2017 MMR Dotaèní titul è. 1 - Podpora vítìzù soutìže
Vesnice roku 2016 - akce „Oprava místních komunikací v obci Èíòov a Sedèice”
- VÝZVU dotaèního programu - „Podpora spolkové èinnosti na rok 2017"
Pozn. s úplným znìním se mùžete seznámit na úøední desce
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...pokraèování ze strany 1
Pro letošní rok OÚ Nové Sedlo
vyhlašuje
SOUTÌŽ „O NEJKRÁSNÌJŠÍ VÁNOÈNÍ
VÝZDOBU”
na Vašich domech, oknech,
pøedzahrádkách, zahrádkách...
První tøi výherci budou finanènì odmìnìni :-).
Výsledky budou zveøejnìni v prosincovém vydání
Novosedelského zpravodaje....hodnì štìstí :-)

UPOZORNÌNÍ
Upozoròujeme všechny obèany, že podatelna OÚ
Nové Sedlo bude od

23.12.2016 do 2.1.2017 UZAVØENA!
Ti z Vás, kteøí nemají zaplacené poplatky za rok
2016 žádáme, abyste tak uèinili nejpozdìji do
22.12.2016.
podatelna OÚ Nové Sedlo

KULTURA
V minulém vydání jsme zveøejnili
krátký èlánek Standy Dostála o prvním
turnaji, který probìhl na novém høišti s
umìlým povrchem v Novém Sedle.
Dnes se k tomuto turnaji vrací jeden z
hlavních organizátorù této akce:
Trochu písmenek z open turnaje ....
Rok 2016 se pro naši obec stává
pøelomovým. Po vítìzství Nového
Sedla v krajském kole soutìže o Vesnici
roku bylo na konci øíjna slavnostnì
uvedeno do provozu nádherné a
moderní sportovištì. Za západní brankou našeho fotbalového høištì vzniklo
nové multifunkèní sportovištì, které
umožòuje za pøíznivých podmínek
témìø celoroèní provoz. Témìø bez
pøípravy je na nìm možné provozovat 4
základní sporty: basketbal, fotbal, tenis
a nohejbal. Pøíjemným bonusem pro
sportovce bude i možnost osvìtlení. A
jak sportovci tak hlavnì diváci jistì
pøivítají pøíjemné zastøešené posezení v
pøímém sousedství høištì. Po krátké
úvaze jsme se rozhodli tuto sváteèní
událost ve sváteèní den 28. øíjna oslavit
prozaicky- sportem. Za úèasti dvanácti
?
Halloweenská párty
Halloween je pùvodnì anglosaský
lidový svátek, kdy se dìti pøevlékají do
hrùzostrašných kostýmù a chodí od
domu k domu s tradièním poøekadlem
"Trick or treat" (koledu nebo vám nìco
provedu).
V Americe zase pomalovávají kliky
u dveøí, automobily atd. zubní pastou a

pøevážnì sedelských starousedlíkù
jsme se sešli v toto sváteèní odpoledne a
v uvolnìné a pøátelské atmosféøe jsme
sehráli malý nohejbalový turnaj dvojic.
Na pøíjemném povrchu a za velmi
pøíjemného poèasí byla radost si zahrát.
Protože v tomto pøípadì nešlo až tak o
výsledky jako o oslavu krásného a
moderního sportovištì v Novém Sedle
nebudu vás pøíliš zatìžovat statistikami
sportovního prùbìhu turnaje, ale pøeci
jen nìco málo do kronik: Prvním a
posledním vítìzem otevíracího turnaje
se stala dvojice Jan Bidmon- Lukáš
"Iggy" Chyba.
Na obèerstvení hráèù pøispìla obec
Nové Sedlo, za což jí všichni nohejbalisté dìkují. Hlavní podìkování si
zaslouží ti, jež se na celé realizaci na
celé realizaci tohoto krásného sportovištì podíleli a zvýšili tím atraktivitu
naší obce, doufáme, že hlavnì u
mladých lidí. Jestli se øíjnové setkání
sedelských nohejbalistù pøehoupne z
jednorázové oslavné akce do tradice
nech ukáže budoucnost.■
Martin Bidmon
koledují o sladkosti. Tradièními znaky
jsou vydlabané dýnì se svíèkou uvnitø,
dále èarodìjky, duchové, èerné koèky,
pøíšerky, košata, oheò, kostlivci, sovy
atd. Typickými barvami jsou èerná a
oranžová.
U nás v Èechách si pøed domy lidé
dávají zmiòované dýnì a poøádají
zábavy právì s tìmito kostýmy. Nejde o
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tradièní svátek a mnozí Èeši to
považují jen jako zdroj veselí a
zábavy , tzn. aby to nebyl jen smutný
dušièkový èas ...............................
V sobotu 5. listopadu jsme si, my
dospìlí užili Halloweenskou party v
místní hospùdce za doprovodu
masek, kytar a dobré nálady. Èím dál
více tento svátek zaznamenáváme a
oslavujeme ho. Doufám, že pøíští rok
bude masek ještì více. Aby si to užily
i dìti, bylo i na nì pamatováno a
druhý den v 16.00 hodin na høišti TJ
Nové Sedlo se Halloween opakoval
... právì pro nì.
Chtìla bych tímto podìkovat
rodièùm za výpomoc pøi této akci,
M.Èernému za propùjèení fotbalové
klubovny a hlavnì Obecnímu úøadu
za finanèní dotaci. Pøestože nám
poèasí moc nepøálo, myslím, že akce
byla velice zdaøilá, nebo bylo vidìt
spoustu radostných a šastných
úsmìvù dìtí a o to nám všem jde!!!
Dìkuji a zas napøesrok!!!!■
Zdeòka Koutová

...pokraèování ze strany 2
?
Mikulášská nadílka

Stejnì jako s Ježíškem je
to i s èertem. Stále více se u
nás místo èertù, kteøí doprovázejí Mikuláše, objevují zlí
a oškliví Krampusové. Èeští
èerti ale nejsou ztìlesnìním
zla. Žádný ïábel, s kterým
se musíme utkat, ale èert,
který má za ušima a zároveò
je trochu rozverný. Je trochu
strašidelný a trochu legraèní
zároveò, a když už se pokusí
o nìco ïábelského, nakonec
narazí na nìjakého chasníka,
který si z nìj nic nedìlá a
nakonec nad ním zvítìzí.
Rozhodnì se jich dìti
nemusí bát.

parèíku mezi obecním úøadem a kostelem probìhne
Mikulášská nadílka. Mikuláš samozøejmì zkontroluje,
jak se letos dìtem daøilo a
jestli nezlobily. Na hodné
dìti èeká bohatá nadílka, a
protože zlobivé dìti neznáme, èeká nadílka i na ty
ostatní.

Vedle Mikuláše, andìlù a
èertù vás èeká bohatý program, obèerstvení a Vánoèní
trhy, na kterých budou dìti z
místní mateøské a základní
školy prodávat své výrobky.
Zakoupit si bude moci také
adventní vìnce. A jako
každý rok se mùžete tìšit i na
rozsvìcení
vánoèního stroA právì s takovým èertem
mu.
■
se mùžete potkat v pondìlí 5.
V.Kubelíková, redaktorka
prosince v 17 hodin, kdy v

Všichni pøíznivci dobrého jídla, pití, tance
a myslivosti jsou srdeènì zváni
Mysliveckým spolkem na
„POSLEDNÍ LEÈ”
dne 17.12.2016 od 19.00
hodin v myslivnì v
Žaboklikách.
Tìšit se mùžete na
bohatou tombolu!

?
Adventní koncert
Nadchází krásný adventní
èas a Obecní úøad v
Novém Sedle vás i
letos srdeènì zve na
adventní koncert do
kostela Nejsvìtìjší
Trojice a sv. Václava. Pøijïte si v
pøedvánoèním èase
vychutnat vánoèní
atmosféru. Zazní
skladby a písnì s
vánoèní tematikou
v podání Žateckého pøíležitostního sboru, ale i v
podání dìtí ze Základní a

mateøské školy v Novém
Sedle.

Koncert se uskuteèní 19.
prosince 2016 v 17.00
hodin.■

Základní škola a Mateøská škola Nové Sedlo
?
Opìt s Bublinou
Dne 2.listopadu se dìti z MŠ a žáci ze ZŠ Nové Sedlo
vypravili do bazénu v Postoloprtech, ve kterém zahájili
první ze série 10 vyuèovacích jednotek v základech
plaveckého výcviku v plavecké škole Bublina.

Všichni se na tento den velice tìšili, protože prostøedí
i lektorky plavání již znají z loòského roku. Byli také
zvìdaví na zmìny, které je èekají pøímo v plavecké hale,
která prošla v létì èásteènou rekonstrukcí. A nebyli
zklamaní…..Kromì srdeèného pøivítání na nì èekala i
teplá voda, krásné a èisté prostøedí s novými okny i
vnitøním vybavením. Navíc si všichni úèastníci hned po
první hodinì odnesli pochvalu za to, že se již nikdo
nebojí vody, pamatují si a umí základy plaveckých
dovedností. To je dobrým pøíslibem do dalšího
plaveckého výcviku, který potrvá až do 11. ledna 2017.■
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V.Kubelíková, redaktorka

...pokraèování ze strany 3
?
Zážitkový semináø „Poznej

handicap“
Dne 24. listopadu navštívily naší
školu sociální pracovnice ze žateckého
spolku Handicap, který poskytuje v
rámci registrované sociálnì aktivizaèní
služby aktivity pro osoby se zdravotním postižením a seniory formou
individuální práce. Cílem projektu je
uchovat duševní a fyzické síly uživatelù.
Žáci naší školy a pøedškoláci z MŠ s
paní uèitelkami a panem vychovatelem
se zúèastnili zážitkového semináøe
„Poznej handicap“, kde se seznámili s
praktickými znalostmi o vzniku posti-

žení, možnostech pomùcek, pomáhajících organizacích. Podnìtnìjší byla
druhá èást, kdy si všichni vyzkoušeli
velkou øadu kompenzaèních pomùcek
(pro zrakovì, sluchovì a tìlesnì
postižené- invalidní vozík, slepecké
hole, brýle, brailovo písmo,…).
Celé dopoledne bylo velmi zajímavé, velké uznání a dík si zasluhují
lidé, kteøí se o takto zdravotnì postižené starají. Všechny poskytované
sociální služby jsou zdarma. Každý
úèastník takového semináøe by se mìl
zamyslet a uvìdomit si, jak je zdraví
dùležité.■

?
VESELÉ PEKLO
Mikulášský program plný písnièek,
soutìží a rošáckých taneèkù. Pøišel i
Mikuláš...Dìtem se program moc
líbil.■
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HISTORIE
Již tradiènì se poslední dny pøed
vánoèními svátky nesou v duchu
vánoèní besídky, kterou pøipravují dìti
ze Základní a mateøské školy. V dnešní
rubrice historie vás pøeneseme do
pøedvánoèních a vánoèních týdnù v
dobì první republiky a krátce po válce.
V Èeskoslovensku v období První
republiky bylo na Vánoce èastým
praktickým dárkem obleèení. Ale i
pováleèné Vánoce byly stále ještì
dosti“ hubenými“ svátky. Z výpisù
školních kronik se dozvíte, jak v této
dobì probíhaly vánoèní besídky ve
školách v Sedèicích, Novém Sedle a
Bøežanech.
KRONIKA STÁTNÍ ŠKOLY V
SEDÈICÍCH
22. prosince 1926 poøádána za
pomoci Národní jednoty Sever v
Novém Sedle vánoèní nadílka pro žáky
zdejší školy. Hlavní dárcové, kteøí
pøispìli na vánoèní nadílku, jsou:
Národní Jednota Sever v Novém Sedle
u Žatce 350,- Kè, majitelka dvora
Sedèic Spoleènost pro pìstování
øepného semene v Praze 800,- Kè,
okresní péèe o mládež v Žatci 350,- Kè,

sleèna Petrù v Praze 100,- Kè a správce
školy z výtìžku loutkových divadel
100,- Kè. Vìcné dary dali: Ústøedí
Národní Jednoty Sever šatstvo, p. Sajdl
úèetní dvora v Sedèicích 3 košile.
Dìtem byl vystrojen vánoèní stromek a
rozdáno 16 oblekù, tolikož párù bot, 6
košil, 8 párù punèoch, 6 párù rukavic, 2
zimníky a 1 kniha.
Veèer 20. prosince 1930 byla
uspoøádána pro školní dìti vánoèní
nadílka. Èleny uèitelského sboru bylo
sehráno loutkové divadlo: Kníže pekel.
Pøi ozáøeném stromku, po zazpívání
vánoèních koled, byly všechny dìti
podìleny dárky. Celkem bylo podìleno
18 dìtí z mateøské školky, které dostaly
baèkorky, 34 dìtí z obecné školy
obdržely botky a 2 kusy prádla dle
výbìru.
Vánoèní besídka se konala veèer 22.
prosince 1934. Program peèlivì
nacvièený se líbil, zvláštì divadelní
scény. Pøed zahájením besídky
vzpomnìla pí. uè. Bucková 100 let
hymny „Kde domov mùj“. Po
programu pøi vánoèním stromu byly
podìleny všechny dìti nadílkou, kterou
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opatøil uèitelský sbor. Darováno 74
párù baèkorek, 29 párù bot nových, 3
páry bot starých, 26 plátìných støevícù,
7x chlapecké šaty, 5x dívèí šaty, 1
zimník, 1 pláš, 17 kusù prádla, 15 párù
punèoch, 2 páry rukavic, 2 èepice, 1
zástìra, 4 knihy, 2 krabice cukroví, 21
Kè, 15 kg cukru a 319 porcí polévek
(nejchudší s chlebem – v rámci vánoèní
nadílky). Pøi besídce vybráno 209,50
Kè ve prospìch nadílky.
ŠKOLNÍ KRONIKA NÌMECKÉ
ŠKOLY V NOVÉM SEDLE
Školní rok 1921/1922 - v Esserovì
hostinci bylo sehráno pøedstavení
Vánoce v lese, které mìlo velký
úspìch a z jehož zisku se nakoupí
knihy. Minulý rok vznikl „Místní
spolek“, který daroval dìtem 100,- Kè
na vánoèní nadílku, hasièi dali 447,Kè.
ŠKOLNÍ KRONIKA BØEŽANY
Mìsíce listopad a prosinec byly
mìsíce usilovné práce na škole, kdy
žactvo soutìžilo jednak v prospìchu,
jednak v docházce. Vánoèní prázdniny
zaèaly dne 22. prosince a trvaly až do 3.
ledna 1948. O vánocích byla ve škole

...pokraèování ze strany 5
uspoøádána vánoèní nadílka, pøi které
žáci byli obdarováni ovocem, cukrovím a školními potøebami. Program
obstarali žáci 3.-5. post. roèníku.
Zpívali vánoèní písnì a pøednášeli
básnì.

Zápis z výborové schùze Sdružení
a pøátel školy pøi národní a mateøské
školce v Novém Sedle, konané 16.
prosince 1950 ve 20 hodin ve
sborovnì zdejší školy – výpis
Zakoupí se stromek k vánoèní

nadílce, pod kterým budou pøedány
hraèky žáèkùm z mateøské školy.
Každá matka vìnuje talíø peèiva, které
se bude podávat k èaji. Vánoèní nadílka
se bude konat ve ètvrtek 21. prosince
1950 ve 2 hodiny odpoledne.
Vl. Kubelíková, kronikáøka

TJ Nové Sedlo
Vážení a milý sportovní pøátelé,
podzimní èást 1. B tøídy skupiny C je za
námi. Dovolte mi tedy, abychom Vás
seznámili s posledními výsledky z
mìsíce listopadu.
Výsledky odehraných utkání v
mìsíci listopadu:
TJ Ervìnice – TJ Nové Sedlo – 1:1 – 2:1
n.p.
Góly: Loos
TJ Nové Sedlo – TJ Vilémov – 5:0
Góly: Loos 3x, Èerný, Sitár,
FK Klášterec - TJ Nové Sedlo – 3:2
Góly: Krupièka, Novák

Naši fotbalisté nehráli pøi své druhé
úèasti v krajské soutìži druhé housle.
Je pravdou, že oproti minulé sezónì
nebyli výkony tak stabilní a soupeøe
nepøehrávali s lehkostí sobì vlastní, ale
i po nìkolika nepovedených zápasech a
menší krizi v týmu se zvedli a dokázali

se dostat zpìt do vrchní poloviny
tabulky. Podzimní èást zakonèili na
krásném šestém místì se zanedbatelnou ztrátou na medailové pøíèky.
Chtìl bych tímto podìkovat všem
hráèùm za skvìlé výkony, které
pøedvádìli po celý podzim a popøát jim
mnoho štìstí do jarní èásti soutìže.
Speciální podìkování patøí Jiøímu
Jarolímovi a Josefu Kyjacovi za jejich
obìtavost v trénincích i zápasech.
Dále bych chtìl podìkovat Všem,
kteøí se podílejí na chodu klubu. A už
je to pøíprava hrací plochy, obsluha pøi
zápasech, peèení klobás, nebo výbìr
vstupného.
Dále bych chtìl podìkovat Vìznici
Nové Sedlo a všem sponzorùm,
kterými jsou: Severoèeské štìrkovny a
pískovny, Autodoprava Petr Èech,

pivovar Žatec.
Speciální podìkování patøí Karlu
Hrubešovi, který poøídil klubu nádrž
na vodu, po které jsme dlouho toužili a
které zachraòuje trávník v období
sucha, které za poslední roky dost trápí
náš trávník.
Nejvìtší podìkování patøí zastupitelstvu obce Nové Sedlo a jejímu
starostovi, za jejich podporu klubu, bez
které by nebylo možné dìlat fotbal v
Novém Sedle na takové úrovni na jaké
v souèasnosti je.
Na konec bych chtìl jménem klubu
TJ Nové Sedlo Všem popøát, klidné
prožití vánoèních svátkù, hodnì štìstí a
zdraví do nového roku.
Za TJ Nové Sedlo
Jakub Èerný

PRANOSTIKA na
mìsíc prosinec:

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

mrazy, které v prosinci
brzy ochabnou,
znamenají zimu mírnou.
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