Novosedelský
prosinec 2016
zpravodaj
èíslo 12 rocník VI.

MÌSÍÈNÍK Obecního úøadu Nové Sedlo

V

ážení spoluobèané, na zaèátku nového roku se k
Vám dostalo nové vydání
Novosedelského zpravodaje s
øadou informací a zpráv ze života
našich obcí.
Snad by se hodilo, abych zde
vyjmenoval, co všechno se nám v
uplynulém roce podaøilo a co se z
nìjakých dùvodù nepodaøilo.
Myslím, že by to byl jen "suchý"
seznam rùzných akcí, proto asi
bude lepší, když si každý (samozøejmì ten co má zájem o dìní )
obèan našich obcí udìlá svùj
obrázek a øekne si, zda se mu v
našich obcích líbí více èi ménì.
Samozøejmì, že rádi uvítáme
Vaše, jak kladné, tak i záporné
názory na práci Obecního úøadu a
jeho zastupitelstva, které nám
mùžete zaslat na úøad e-mailem èi
osobnì. Každým Vaším pøíspìvkem
se urèitì budeme zabývat a
odpovíme na nìj tak, jako se stalo v
prùbìhu vánoèních svátku, kdy
nám jeden neuspokojený žadatel o
obecní byt zaslal svùj kritický
pohled na pøidìlování bytù. Ale
zøejmì asi stejnì nemìl moc velký
zájem o bydlení v Novém Sedle,
když nám ve svém pøíspìvku, mimo
jiné, sdìlil…cituji: "TA obec má
hnilý vnitøek".
Já osobnì mám velkou radost, že
se nám podaøilo vybudovat nové
víceúèelové høištì s umìlou trávou
i osvìtlením, které bude moci
využívat každý náš spoluobèan pro
své sportovní aktivity.
Na rok 2017 máme opìt naplánovanou øadu investièních i
kulturních akcí. Je požádáno o
nìkolik finanèních dotací a vìøíme,
že se nám opìt podaøí nìkteré získat
a budeme moci naplánované akce
realizovat tak, jako v roce 2016.
Na závìr mi dovolte Vám popøát
vše nejlepší, štìstí, zdraví a mnoho
osobních i pracovních úspìchù v
roce 2017.

Vážení ètenáøi zpravodaje, konec
roku uzavírá dalších dvanáct mìsícù
našeho života. Zpìtnì se ohlížíme, kam
jsme se posunuli, co jsme zažili, co jsme
naopak ztratili. Život nám pøedkládá
nový list papíru, který sice již není èistý,
ale mùžeme na nìj cokoliv dopisovat.
Novosedelský zpravodaj vychází od
ledna 2011, tedy tímto èíslem konèí svùj
šestý rok života a do rukou se vám dnes
dostává jeho již sedmdesátédruhé èíslo.
Dìkujeme všem našim ètenáøùm za
pøízeò, kterou nám vìnovali. A zároveò
dìkujeme všem, kteøí do Novosedelského zpravodaje pøispívají, a již
pravidelnì nebo pouze jedním èlánkem,
jednou reakcí na konkrétní událost. Bez
jejich pomoci by zpravodaj nemohl
vypadat tak, jak vypadá. Ano, poøád je o
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èem psát. Ale i témata èasem dojdou.
Jestli máte nìjaké konkrétní nápady, o
èem bychom mohli psát, napište nám.
Poøádáte nìjakou zajímavou akci?
Chcete nìkoho pochválit, nebo naopak
vadí vám nìco? Podìlte se o tom s
ostatními obèany a zašlete svùj pøíspìvek na email obec@nove-sedlo.cz
nebo ho doruète na podatelnu obecního
úøadu. Rádi vaše pøíspìvky zveøejníme.
Dìkujeme.
S koncem roku bychom rádi podìkovali všem, kteøí se jakýmkoliv zpùsobem zapojili do práce pro naše obce,
nebo nás alespoò podporovali. Díky vaší
práci a podpoøe se v uplynulém roce
mnoho podaøilo a jistì se podaøí i v
budoucnu. Všem bez rozdílu pøejeme a
je rok 2017 pro vás tím správným.■
Vlasta Kubelíková, redaktorka

Informace Obecního úøadu Nové Sedlo
?
Soutìž „O NEJKRÁSNÌJŠÍ

VÁNOÈNÍ VÝZDOBU“
Vánoèní svátky jsou období, na které
se vìtšina z nás tìší celý rok. Pohodová
atmosféra, odpoèinek, setkání s pøáteli a
rodinou. A k Vánocùm patøí samozøejmì
i vánoèní dekorace. Každý z nás si
zajisté zvelebí interiér domova, nìkteøí
krášlí své obydlí i zvenku. Zastupitelé
obce se rozhodli vyzvat obèany, kterým
záleží na tom, jak vypadají jejich obydlí,
aby zkrášlili svá okna, domy, èi chalupy,
proto vyhlásili soutìž „O NEJKRÁSNÌJŠÍ VÁNOÈNÍ VÝZDOBU“.
Naši obyvatelé soutìžili o nejhezèí
svìtelnou výzdobu vùbec poprvé.
Nejvíce se rozzáøilo Nové Sedlo,
Žabokliky a Sedèice. Tak nápaditou a
zajímavou svìtelnou výzdobu jakou se
chlubily rodinné domky okolo „slzy“ v
Novém Sedle obec ještì nezažila.
Originální byli také dva snìhuláci, kteøí
vás vítali pøi vstupu do pohostinství v
Novém Sedle.
Vybrat tu nejkrásnìjší výzdobu byl
skuteènì nelehký úkol a posuzování
nebylo jednoduché. Hodnocena byla
vánoèní výzdoba ve všech našich
obcích, pøièemž byli pro zachování
Petr Sýkora, starosta objektivity ze soutìže vylouèeni
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zastupitelé obce. Hlavními kritérii pøi
hodnocení byla pøedevším nápaditost a
originalita výzdoby, výsledný efekt,
umístìní a rozsah.
Pùvodnì chtìla porota vybrat
pouze tøi nejlepší, ale protože každá
svìtelná dekorace je svým zpùsobem
krásná, rozhodla nakonec udìlit
následující ocenìní. Jako nejkrásnìjší
byl vyhodnocen rodinný dùm Šafránkových v Novém Sedle (foto).

Všichni další výherci se umístili na
stejném místì: Kubátovi (Sedèice),
Chloubovi (Žabokliky), Blažkovi,
Studnièkovi a rodinné domky okolo
„Slzy“ – Žákovi, Pfeiferovi, Èernochovi, Šimonovských, Kokovi a v
neposlední øadì Hostinec Nové Sedlo.
Všem ocenìným gratulujeme. Podì-

...pokraèování ze strany 1
-kování však patøí všem, kteøí pomáhají navodit
vánoèní atmosféru ve všech našich obcích.

Usnesení
z 11. zasedání ZO Nové Sedlo konaného dne 21.12.2016
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo:

Jubilea
od 1.1. do 31.1.2017
V mìsíci lednu oslaví
své životní jubileum:

- Rozpoètové opatøení è. 7/2016 (viz pøíloha è. 11/5/16 na OÚ))
- Rozpoèet Obec Nové Sedlo na rok 2017byl schválen jako nevyrovnání schodkový. Pøíjmy: 10 301 000,- Kè, výdaje: 10 521 000,- Kè, financování:
220 000,- Kè. Schodek bude vyrovnán pøebytky minulých let. Závazným
ukazatelem pro financování rozpoètu je paragraf (viz pøíloha è. 11/6/16 na
OÚ)
- Plán inventur na rok 2016
- Rozpoèet ZŠ a MŠ Nové Sedlo na rok 2017
- Zápis ze zasedání Kontrolního výboru
- Pronájem obecního bytu èp. 27/1 v Novém Sedle, ul. Hlavní - manželùm
Novákovým
Pozn. s úplným znìním se mùžete seznámit na úøední desce

Jaroslava Sulovská - Chudeøín
Blahopøejeme a pøejeme hodnì
zdraví, spokojenosti.
a pohody.

INFORMACE!

KULTURA

V úterý 10. ledna 2017 bude pøerušena
dodávka elektøiny v obcích Èíòov,
Bøežany - závlaha, Nové Sedlo
od 7.30 hod. do 15.30 hod.

dekorace. V dalším se zdarma
podával horký èaj, dospìlí se mohli
Nové Sedlo žilo v dobì adventu zahøát horkým svaøákem nebo
pøicházejícími Vánocemi. V uli- punèem.
cích byla vánoèní výzdoba, zcela Nechybìl ani stánek s klobásami
nová svìtelná dekorace se objevila a vynikajícími perníèky. Dìti z
na budovì školy. V pondìlí 5. místní školy zazpívaly vánoèní
prosince, se opìt po roce konalo koledy a po hromadném odposlavnostní rozsvícení vánoèního èítávání byl rozsvícen vánoèní
stromeèku, tentokrát ale na novém stromeèek. I když o sobì dalo zimní
místì, v parèíku mezi obecním poèasí vìdìt a bylo potøeba se
úøadem a kostelem. Atmosféra byla zahøívat nìèím teplým, veèer
vskutku vánoèní. Dìti ze školy a vydaøil a všechny pøítomné naladil
školky, zde mìly stánek, ve kterém sváteèní vánoèní atmosférou.■
si pøítomní mohli zakoupit vánoèní
Vlasta Kubelíková, redaktorka

V tento den bude uzavøena i podatelna
OÚ Nové Sedlo!

?
Rozsvìcení vánoèního

stromku

?
Mikulášská nadílka

Když dìti slavnostnì rozsvítily v Novém
Sedle vánoèní strom, doèkaly se toho, kvùli
komu pøedevším pøišly. Se svojí nadílkou pøišel
Mikuláš s andìlským a èertovským doprovodem. Øíkanky u nás k adventnímu i
vánoènímu období patøí od dávných èasù. A tak
to bylo i letos na naší Mikulášské nadílce. Dìti
se svými básnièkami a písnièkami snažily
pøesvìdèit Mikuláše, andìly ale i èerty o tom,
že byly hodné a dárky si zaslouží. Všechny pak
od Mikuláše dostaly za odmìnu balíèek s
dobrotami a pøed èertem slíbily, že budou
hodné, ale èert jim to moc nevìøil a za rok stejnì

zase pøijde. Dìti se výbornì
bavily a ke smùle èertù,
žádné z nich peklu nepropadlo. Celým veèerem
vtipnì provázel „snìhulák“
Milan Hoøejší.■
Vlasta Kubelíková, redaktorka
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?
Adventní koncert

Zaèátkem mìsíce prosince byla v
kostele Nejsvìtìjší Trojice a sv.
Václava dokonèena generální rekonstrukce historických varhan.
Jejich premiérové pøedstavení veøejnosti se odehrálo v pondìlí 19.
prosince 2016 v 17.00 hodin pøi
tradièním adventním koncertu. Varhany se rozeznìly pod prsty pana
Miroslava Rysky a za doprovodu
dvou trumpetistù pøekvapily všechny
pøítomné posluchaèe.
Adventní koncert zahájil starosta
obce pan Petr Sýkora a dìkan øímskokatolické církve Aleksander Siudzik, CssR. Po úvodních slovech se
kostelem rozeznìly známé i ménì
známé koledy v podání dìtského
pìveckého sboru Camerata ze Zá-

kladní umìlecké školy v Žatci. A
potom pøišlo na øadu vystoupení, na
které èekala vìtšina pøítomných. Do
zaplnìného kostela vstoupily dìti z
místní Mateøské a základní školy za
doprovodu svých uèitelek. Cestou
zamávaly všem pøíbuzným a známým, pøidaly se ke sboru Camerata a
potom již následovalo jejich spoleèné
vystoupení. Nadšení a spontánnost
dìtí dojaly všechny pøítomné, kteøí si s
nimi rádi nakonec zazpívali. Celý
koncert ukonèily skladby, které stejnì
jako na zaèátku zaznìly z kùru
kostela. Vìøíme, že adventní koncert
pomohl všem divákùm navodit tu
správnou vánoèní náladu a pøipomenout jim krásu vánoèních
svátkù.■
Vl. Kubelíková, redaktorka

Základní škola a Mateøská škola
?
Vánoèní tvoøení s rodièi a dìtmi 1.12.2016
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?
Mikuláš

?
Vánoèní koncert v
kostele sv. Václava v Novém
Sedle dne 19.12.2016

?
Vánoèní besídka dne

20.12.2016

?
Vánoèní posezení a rozdávání

dáreèkù dne 22.12.2016

ŠKOLA V PØÍRODÌ
Škola nabízí možnost pobytu ve škole v pøírodì v
termínu 23. – 27.ledna 2017 v
penzionu Medard (odkaz
www.penzionmedard.cz) v
obci Boží Dar v Krušných
horách. Náplní pobytu bude
hlavnì pohyb na èerstvém
horském vzduchu s možností
plného vyžití v zimních
snìhových radovánkách –
lyže, bìžky, boby, procházky.
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NOVOSEDELSKÝ ZPRAVODAJ

MÌSTSKÉ DIVADLO ŽATEC - program na LEDEN 2017
7.1.
9.1.
11.1.

18:45

Giuseppe VERDI : NABUCCO

8:30 a 10:00

ØECKÉ BÁJE A POVÌSTI

8:45 / 10:15 / 14:00

VYPRÁVÌNÍ STARÉHO VLKA ANEB PRAVDA O
KARKULCE

13.1.

18:00

NOVOROÈNÍ KONCERT ŽATECKÉHO
PØÍLEŽITOSTNÍHO SBORU

16.1.
19.1.

19:00

DÁMY Z ANIANE

8:30 a 10:30

STAØEC A MOØE

19.1.

19:00

MALINA BROTHERS TOUR 2017

21.1.

18:45

Charles GOUNOD :ROMÉO ET JULIETTE

23.1.

19:00

ZELÒAÈKA

29.1.

15:00

KOCOUR V BOTÁCH

Výstava :

Krajiny Miroslava MOTTLA aneb „ Malíø jde krajinou…“

Výstava pastelù, akvarelù i olejù malíøe Jaroslava MOTTLA, známého pøedevším z Rakovnicka. Bìhem
ledna a února 2017 si návštìvníci žateckého divadla i digitálního kina mohou prohlížet malebné scenérie
Jesenicka, malíøova domova- krajiny „rybníkù, lesù a strání“.
Èást vystavených dìl je prodejná.
strana 5

...pokraèování ze strany 5
DIGITÁLNÍ KINO ŽATEC - program na LEDEN 2017
8.1.
14.1.
14.1.
14.1.
15.1.
15.1.
15.1.
17.1.
17.1.
18.1.
18.1.
20.1.
20.1.
22.1.
22.1.
22.1.
24.1.
24.1.
25.1.
25.1.
27.1.
27.1.
28.1.
28.1.
28.1.
29.1.
31.1.

17:30 a 20:00
15:00
17:30
20:00
15:00
17:30
20:00
17:30
20:00
17:30
20:00
17:30 /
20:00
15:00
17:30
20:00
17:30
20:00
17:30
20:00
17:30
20:00
15:00
17:30
20:00
20:00
17:30

ANDÌL PÁNÌ 2
ZPÍVEJ 3D
VŠECHNO NEBO NIC
PASAŽÉØI 3D
OZZY ( Rychle a Chlupatì )
VŠECHNO NEBO NIC
VELKÁ ÈÍNSKÁ ZEÏ 3D
PASAŽÉØI 3D
LA LA LAND
OZZY ( Rychle a Chlupatì )
PROÈ PRÁVÌ ON ?
OZZY ( Rychle a Chlupatì )
XXX: NÁVRAT XANDERA CAGE 3D
DIVOKÉ VLNY 2 - Surfaøi ve fraku jsou zpìt!
VŠECHNO NEBO NIC
XXX: NÁVRAT XANDERA CAGE 3D
PROÈ PRÁVÌ ON ?
ROZPOLCENÝ
VELKÁ ÈÍNSKÁ ZEÏ 3D
RODINNÉ ŠTÌSTÍ
DIVOKÉ VLNY 2 - Surfaøi ve fraku jsou zpìt!
MILUJI TÌ MODØE
ZPÍVEJ 3D
VŠECHNO NEBO NIC
RESIDENT EVIL: POSLEDNÍ KAPITOLA 3D
MILUJI TÌ MODØE
RESIDENT EVIL: POSLEDNÍ KAPITOLA 3D

Podrobné informace o filmech najdete na: WWW.CSFD.CZ
Kompletní program divadla i digitálního kina vèetnì ceny vstupného najdete na plakátech a na:
www.divadlozatec.cz

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

Prodejní sklad
Tìstovin
Obilovin
Sluneènice

V Novém Sedlo, Pøíkrá 97
Kontakt: Hruboš Karel - 607 208 190
Hrubošová Miroslava - 721 018 095

PRANOSTIKA na
mìsíc leden:

Leden studený,
duben zelený.

Objednávky e-amilem:
hrubos.karel@seznam.cz
Prodej èasovì omezen
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