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MÌSÍÈNÍK Obecního úøadu Nové Sedlo

V

ážení spoluobèané, v dalším èísle Novosedelského
zpravodaje Vám pøinášíme
opìt informace a zajímavosti z
našich obcí.
Již v minulém èísle jsem se
zmínil o fénoménu dnešní doby a to
o ètyøkolkách. Na Obecní úøad
pøicházejí stížnosti od majitelù
pozemkù, kterým již dochází
trpìlivost s øidièi ètyøkolek, kteøí
jezdí bezhlavì pøes pozemky mimo
komunikace a je jim úplnì jedno,
že nièí cizí majetek, zùstávají
rozbahnìné vyjeté koleje, znièená
tráva èi obiloviny. Po jednání s
Policií ÈR nám bylo pøislíbeno, že
se tomuto nešvaru budou více
vìnovat, budou èastìji zajíždìt do
našich obcí a jejich okolí a
provádìt kontroly. Obecnímu
úøadu, ale i majitelùm pozemkù
bylo doporuèeno rozmístìní kamer
èi fotopastí a poté na základì videí,
fotografií bude mocí být zahájeno
trestní stíhání za poškozování cizí
vìci.
Pohledem z okna a na základì
pøedpovìdi poèasí to už vypadá, že
nás zima opustila a zaène koneènì
jaro, kdy budou moci být zahájeny
práce na vybudování inženýrských
sítí pro výstavbu rodinných domkù
u høištì a po bývalé pile a další
naplánované akce.
Závìrem bych Vám chtìl všem
popøát hezké jarní dny plné
sluníèka a pohody.

Vážení ètenáøi zpravodaje, do
krásného teplého jara nám ještì nìjaká ta
doba zbývá. Ještì není ani pùl šesté veèer
a už se pomalu stmívá. Kdosi øekl, že je
tøeba prožít i to studené, abychom si o to
více vážili tepla a svìtla. Ale i zima, i
když je to období studené, mùže být pro
nás být tou nejhezèí roèní dobou - jenom
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chtít. Proto vám všem pøejeme, a se na
vás ta zima, která
nám ještì do jara
zbývá, usmívá.■
Vl.Kubelíková,
redaktorka

Informace Obecního úøadu Nové Sedlo
Vážení rodièe, Vás, kterým se v roce 2016 narodila miminka,
informujeme, že dne 12. dubna 2017 od 16.00 hod. budete pozváni
k Vítání obèánkù do velké zasedací místnosti OÚ Nové Sedlo. Žádáme
o dodání rodných listù na podatelnu OÚ k rukám sl. D. Sýkorové. Více
podrobností Vám budou vèas zaslány formou pozvánky.
?
Výstavba rodinných domkù za

høištìm v Novém Sedle
V obci Nové Sedlo jsou dvì lokality
pro výstavbu rodinných domkù. Jedna
na místì bývalé pily a druhá za høištìm.
A právì té druhé se dnes chceme
vìnovat.
Na základì žádosti obèanù naší obce,
ale i z obcí sousedních, kteøí mìli zájem
o výstavbu vlastního rodinného domku v
lokalitì u místního høištì, kde byla
plánována výstavba rodinných domkù,
pøedložil v èervenci 2002 starosta obce
èlenùm zastupitelstva na zasedání návrh
na zahájení výstavby inženýrských sítí.
Následovalo jednání s dodavateli
inženýrských sítí (voda, plyn, elektr.
vedení) a po uzavøení dohod byla
Mìstskému úøadu Žatec
dne v lednu 2006 doruèena žádost Obce Nové
Petr Sýkora, starosta
Sedlo o vydání stavebního øízení. Na základì
Jubilea
od 01.03. do 31.03.2017
odvolání jednoho z úèasV mìsíci bøeznu oslaví
tníkù øízení se stavební
své životní jubileum:
øízení neúmìrnì protahovalo, proto se obec
Hana Havlová - Èíòov
rozhodla
zastavit dnem
Marta Šimonovská - Nové Sedlo
14.2.2008 pùvodní žádost
Anizia Krejèová - Nové Sedlo
o vydání probíhajícího
Margita Machalicová - Nové
Sedlo
zablokovaného stavebního øízení. To jí uBlahopøejeme a pøejeme hodnì
možnilo podat novou
zdraví, spokojenosti.
žádost o vydání nového
a pohody.
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stavebního øízení. Bohužel firma, která
mìla zajistit realizaci tohoto projektu,
nedodržela podmínky uzavøené smlouvy, proto došlo k jejímu ukonèení a
inženýrské sítì byly zakonzervovány.
Po nìkolika letech èekání se v
loòském roce podaøilo výstavbu rodinných domkù v této lokalitì zahájit.
Bylo prodáno nìkolik pozemkù a jeden z
majitelù již zaèal stavìt. Vìøíme, že se
rozvoj naší obce nezastaví a bude
postupnì rùst a to nejen po stránce poètu
domù, ale i poètu obyvatel. Rádi bychom
pøivítali mladé lidi, kteøí se brzy zapojí
do chodu obce. Byla by škoda,
kdybychom se stali vesnicí, kde se
polovina obyvatel nezná.■

Vl. Kubelíková, redaktorka

...pokraèování ze strany 1
TERMÍN SVOZOVÉ SOBOTY NADMÌRNÉHO ODPADU V ROCE 2017

SVOZ BIOODPADU

25. 03. 2017
08.00
09.00
10.00
11.00

-

Od 13. bøezna 2017
zaène v obcích svoz bioodpadu
(tráva, vìtve, listí...)
Bioodpad se bude svážet (od
Vašich domù, zahrad...) pravidelnì
každé pondìlí. Dbejte, prosím, na
to, aby hromádky byly rozdìleny:
zvláš tráva, vìtvì...
Dìkujeme.

09.00 hod.
10.00 hod.
11.00 hod.
12.00 hod.

Èíòov – náves
Bøežany – náves
Chudeøín
Žabokliky – rozcestí za budovou
mysliveckého sdružení
12.00 - 13.00 hod.
Sedèice – za budovou Kontis
Od 8.00 hod. do 14.00 hod. bude pro všechny umožnìn pøístup ke
kontejnerùm na sbìrném dvoøe v Novém Sedle (bývalá pila).
Uvedené èasy jsou orientaèní.

Základní škola a Mateøská škola Nové Sedlo

ZÁPIS DO PRVNÍHO ROÈNÍKU
ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEØSKÉ ŠKOLY NOVÉ SEDLO PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
Øeditelka Základní školy a Mateøské školy Nové Sedlo
vyhlašuje podle § 46 odst. 1 zák. è. 561/2004 Sb.

ZÁPIS DO PRVNÍHO ROÈNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÉ SEDLO PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
KTERÝ SE USKUTEÈNÍ DNE

ÈTVRTEK 6. DUBNA 2017 od 14:00 do 17:00 h.
Zápis je povinný pro dìti narozené do 31.8.2011 vèetnì
Rodièe dìtí jsou povinni pøihlásit do školy i dítì neschopné školní docházky pro vadu tìlesnou, smyslovou nebo duševní.
Pokud dítì nastupuje po udìlení odkladu školní docházky do 1. roèníku do školy, jejímž øeditelem byl odklad udìlen, musí znovu
k zápisu!
Rodièe nebo zákonní zástupci, kteøí jdou s dìtmi k zápisu, pøedloží obèanský prùkaz a rodný list dítìte!
(Obvody stanovené MÚ nejsou povinné, rodièe si mohou školu vybrat sami.)
Den otevøených dveøí se uskuteèní ve støedu 22.3.2017 od 8,00 do 16,00 hodin. Celý den bude možné navštívit budovu
školy a prohlédnout si všechny její prostory.
Mgr. Lenka Souèková, øeditelka školy

JARNÍ
PRÁZDNINY
Žáci ZŠ mají v dobì
od 13.3. do
17.3.2017 jarní
prázdniny. MŠ v
provozu!
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?
Soutìž „vláèek VéHáVáèek”

Žáci ZŠ v soutìži „vláèek VéHáVáèek”
vyhráli ocenìní za "nejlepší nápad".
Firma VHV proto žákùm darovala
vstupenky do digitálního kina v Žatci.
Žáci si vybrali film "Lego Batman",
který byl vysílán pouze pro nì. Tímto
dìkuji firmì VHV a žákùm ZŠ
gratuluji.■
øeditelka

roèní papežský desátek. Ve zprávì o
instalaci faráøe v Dolanech dne 17.
kvìtna 1356 je zmínìna i instalace
žaboklického faráøe. Ve sporu, který
vznikl v roce 1360 mezi sedèickým
rytíøem Budiwojem a bratry Janem a
Vítem, synù Otty ze Žaboklik o
patronátní právo kostela v Žaboklikách,
uznalo konzistorium rytíøe Budiwoje
jako pravoplatného patrona a jím
Historie
navrhovaný knìz Timotheus, syn pána
(Wernhera)?
z Boøislavi, byl potvrzen
?
Kostel sv. Bartolomìje
zbourání poškozeného stropu; protože
jako
faráø
v
Žaboklikách. Po dvaŽabokliky
se to ale ukázalo technicky témìø
V Novosedelském zpravodaji vás neproveditelné, byly peníze použity na náctileté èinnosti jej následovali v úøadu
duchovních pastýøù (1392) klerik
pravidelnì informujeme o stavu oprav stavbu podpùrného lešení.
Benedikt
z Libìšic a v r. 1396 nebo již
kostela sv. Bartolomìje v ŽaboS pomocí dotací od ministerstva
klikách, který obec získala do kultury pokraèuje obec v opravách døíve magistr Wenzel. Tento prodal
vlastnictví bezúplatným pøevodem od kostela, dnes je dokonèena oprava svému patronu Jindøichu ze Sedèic 3
církve v havarijním stavu.
èásti støechy nad presbytáøem, tak aby kopy grošù roèního úroku na statku
(majetku) Sicho? V Libìšicích. Dne 27.
Kostel je ve velmi špatném stavu. Ve do vnitøních prostor nezatékalo.
kvìtna
1396 daroval Jindøich ze Sedèic
zdech jsou praskliny, uvnitø kostela je V tomto èísle vám v krátkosti
kostelu
v Žaboklikách 30 kop grošù na
postaveno døevìné lešení podpírající v pøipomeneme historii kostela a fary v
zlepšení
dotace faráøe.
celé ploše strop, vítìzný oblouk a Žaboklikách:
kruchtu. Fasáda je znièena. Nìkterá Kostel v Žaboklikách je jeden z Ve stejném roce dne 10. listopadu
okna jsou rozbitá, vchody zazdìny. nejstarších v okrese; mìl být založen pronajal faráø Wenzel pøíjmy své fary
Kostel je uvnitø zpustošený. Poslední (postaven) již kolem roku 1200 knìzi Stephanu z Pøíbrami za 14 kop
mše se zde konala kolem roku 1970. pražskou kapitulní nadací (klášterem)?. grošù roènì na 3 roky; inventáø, tj. 3
Po statickém narušení stavby První zprávy o nìm se objevují až ve 14. konì (2¼ kop), 4 krávy (2 kopy 20
plánovala církev v roce 2006 "øízené" století. Jako farní kostel platil 30 grošù grošù), 2 telata (24 grošù), 30 ovcí, 60 strana 3
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slepic, varný kotel, 8 sudù, vùz (28
grošù) a pluh musel nájemce zanechat
nebo koupit. V dùsledku usilovného
snažení faráøe Wenzela byl kostel
obdarován rùznými osobami dary; tak
mu vìnovali Emil a Wenzel z Chrášan
(Groschau okres Podboøany) 30 grošù
roèního úroku. Že faráø Wenzel mìl
vysoké uznání duchovní, dokazuje
jeho jmenování soudcem v jedné pøi
žateckých knìží. V roce 1413 se
rozlouèil s obcí Žabokliky a odešel na s
faráøem Egidusem vymìnìné obroèí ve
Skupicích. Faráø Egidus zemøel v r.
1416. Jeho následoval Habard, který se
po jednom roce obroèí v Žaboklikách
zøekl a odešel do Klobuk u Slaného,
naèež byl jako faráø potvrzen
(Nikolaus) Mikuláš, syn Bedøicha
(Friedricha) ze Žatce.
V pozdìjší dobì se fara stává
utrakvistickou (kališnickou), potom
protestantskou. Z kališnických duchovních pastýøù je zvláštì znám knìz
Misena. Tento se snažil své pøíjmy
rozmnožit tím, že sedlákùm pùjèoval
peníze. Když nechtìli platit, sebral
kostelu dva støíbrné kalichy (jeden z

roku 1474, druhý z roku 1496), jeden Lemke; 1671-1691 Georg Adalbert
cínový kalich, dvì ciboria (nádoby na Frischmann (pod tímto faráøem byly v
uschování hostií), jeden kalichový r. 1680 kostel v Radièevsi a filiálka
podstavec, 3 mešní roucha, jednu Velká Èernoc, které dosud patøily
Korporale? vedle dvou støíbrných lžic duchovním pastýøùm dìkanátu v Žatci
a utekl v r. 1565 s ukradeným pøevedeny k farnosti Žaboklik); 1691církevním majetkem. Sedláci jej 1698 Peter Czumpelius, 1698-1705
pronásledovali a jen ochranì jednoho Adam Franz Siegl, 1705 až 1719
syna písaøe mùže dìkovat za záchranu Andreas Josef Hemmerschmiedt,
svého života. V roce 1578 je ka- 1719-1727 Franz Müller, 1727-1736
lišnickým faráøem v Žaboklikách Josef Haberkorn, arcibiskupský
jmenován Jan Sobìslavský.
okresní vikáø (za nìho byl asi v roce
Ve stejné dobì byl v Žaboklikách 1733 postaven souèasný farní dùm, v
rodilý kališnický kazatel Jan ustanoven kostele byly postaveny nové oltáøe);
faráøem v Kadani. I souèasnì v Kutné 1736-1755 Johann David Pecher,
Hoøe ustanovený kališnický faráø 1755-1770 Johann Clave biskupský
Sixtus Kandius pocházel ze Žaboklik. okresní vikáø, 1770-1800 Christoph
On byl oddán kalvinskému uèení, Krieger, 1800-1830 Franz Pollet,
pøedstavoval si vlastní Konsistorium a 1830-1848 Matthias Chwoika, okresní
poslal své knìze k potvrzení do vikáø, 1848-1877 Augustin Münnich,
Ženevy. V Kutné Hoøe se tìšil velké 1877-1879 Florian Heller, 1879-1890
oblibì, tuto ale ztratil, když se v roce Josef Hanff, dìkan, od roku 1891 Adolf
1592 oženil se služkou.
Glatz, dìkan. V roce 1892-1893 byl
Po protireformaci dostala obec Žabo- kostel renovován.
kliky opìt øímsko-katolické duchovní pastýøe. Od této doby zde pùsobili fa- Historii kostela v Žaboklikách zpracoval: K.
Kratochvíl
ráøi: 1654 Johann Schubert ze
Scheibenfels?; 1669-1671 Michael
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NOVOSEDELSKÝ ZPRAVODAJ
?
Zvíøata bez domova trpí. Pøitom koèky jsou tvorové emoènì velmi dìlohy, cukrovky, falešné bøezosti,

øešení existuje...
Útulky praskají ve švech a další
tisíce zvíøat žijí bez lásky a teplého
pelíšku na ulicích. A každý den se
narodí další štìnì a kotì, pro které není
nikde místo. Èeská republika hraje v
Evropì prim - podle statistik patøí Èeši
k tak velkým milovníkùm zvíøat, že v
poètu chovaných zvíøat na poèet
obyvatel jsme na úplné špièce. Zhruba
ètvrtina èeských psù má dokonce
doklad o pùvodu! Ale co ti, kteøí nemají
nejen dokument o svých pøedcích, ale
nemají ani bezpeèné a teplé místo, kde
by každý veèer složili unavené
packy…
V èeských útulcích je v souèasné
dobì pøes 11 tisíc psù a koèek. A
každým rokem je bezprizorních zvíøat
o 40% víc. Hrozí tak, že vývoj u nás
bude kopírovat situaci na Slovensku a v
dalších vyspìlých zemích v Evropì i
USA, kde jsou útulková zvíøata v pro
nedostatek kapacity utrácena. I èeské
útulky jsou pøeplnìné a potýkají se s
chronickým nedostatkem penìz. Psi a
koèky všech velikostí a ras zde èasto
trpí zimou a touží se pøitulit ke svému
èlovìku. Pøedstavme si být zavøení celé
dny v malé kleci nebo kotci - i zvíøata si
plnì uvìdomují nudu, ztracený èas,
kdy je nikdo nemá rád a oni jeho. Cítí
bolest i smutek jako my lidé. Touží
objevovat, pøijímat a dávat lásku. Psi a

vázaní na èlovìka. Nestaèí jim jen mít
dostatek potravy a spánku. Potøebují
být souèástí své smeèky, být èlenem
rodiny - ale každý šestý pes, který se v
ÈR dostane do útulku, zde také zemøe,
aniž by se toho doèkal.
Koèky bez majitelù jsou èasto
ponechány svému osudu, nebo panuje
pøesvìdèení, že se o sebe postarají
samy - a navíc mají devìt životù.
Naivní pøedstava. Opuštìné koèky trpí
zimou, hladem, nemocemi. Kromì
toho se velmi rychle množí a jejich
koata záhy umírají na neléèené
nemoci nebo pod koly aut. Ta zbývající
v mladém vìku zaènou rodit další
potomky a poèet opuštìných zvíøat
nekontrolovatelnì roste.
Je tu i podstatná ekonomická zátìž
- obce jsou ze zákona povinny se o
opuštìná zvíøata ve svém katastru
postarat, což citelnì zatìžuje obecní
rozpoèty.
Øešení existuje! Omezme nekontrolované množení zvíøat, o nìž se
nemá kdo postarat. Jen tak mùžeme
zvládnout situaci lépe než jiné státy.
Jediným trvalým, úèinným a etickým nástrojem populaèní regulace jsou KASTRACE. Jde o nenároèný operaèní zákrok, který má pro
zvíøe prokazatelné zdravotní pøínosy
(prevence èasté rakoviny pohlavních
orgánù a žláz, hnisavých zánìtù

zmírnìní dominantní agrese psù…)
Z jakéhosi záhadného dùvodu
pøetrvává støedovìká povìra, že každá
fena èi koèka by mìla mít jednou za
život potomky. Jenže z fyzického ani
psychického hlediska zvíøe bez potomkù nijak nestrádá. Naopak èasté øíje
a opakované bøezosti jsou velmi
vyèerpávající.
Doporuèení veterináøù zní: buïte
zodpovìdní a nechte svá zvíøata vèas
kastrovat! A pokud uvažujete o
poøízení dalšího domácího mazlíèka,
dejte šanci chlupáèovi z útulku ve
svém okolí!
Prolomme zažitý mylný pøedsudek,
že psi a koèky z útulkù jsou fyzicky a
psychicky podlomení. Nìkteøí z nich si
nesou z døívìjšího života šrámy a
nehezké zážitky. Tak jako my lidé. I oni
jako my však mají chu a odhodlání ve
své nové smeèce/rodinì zažít hlavnì
pozitivní vìci. Poøekadlo “pes nejlepší pøítel èlovìka” nemá tak
dlouhou tradici bez dùvodu!
Pro další motivaci a informace navštivte
www.nekupuja
doptuj.cz
nebo
www.kastrace
mipomohla.cz.

!Informace pro obèany!
Po zimním období si nezapomeòte zkontrolovat technický stav Vašich vodomìrù a vnitøní
pøípojky, zda nedochází, vlivem oteplení, k jejich poškození a tím k úniku vody.
V pøípadì výše uvedeného zjištìní kontaktujte Severoèeské vodovody a kanalizace, a.s.
Louny - tel.: 840 111 111.
TJ NOVÉ SEDLO
Vážení a milí sportovní pøátelé, jarní èást sezony se
nezadržitelnì blíží a tak mi dovolte, abych Vás seznámil s
dosavadními výsledky zimního turnaje a novinkami, které
se v našem klubu odehráli.
Do konce zimního turnaje zbývají našim fotbalistùm
odehrát už jen 1 kol0. Bohužel se naším fotbalistùm v tomto
roèníku moc nedaøí. V pøedešlých kolech se utkali s
Žíželicemi s kterými prohráli 5:3, Juniorem Žatec s kterým
uhráli remízu 5:5 a zatím poslední zápas sehráli s
Mìcholupy, které porazili 9:0. Poslední zápas zimního
turnaje sehrají naši fotbalisté 5.3. od 11h. Pøed tímto
zápasem figuruje náš tým na páté pøíèce z 8 úèastníkù.

Bìhem zimní pøestávky doplní kádr Radek Loos a ze Žatce
se vrací Jula Holák. Novicem v našem týmu bude Michal
Kohout. Do Žatce na zkušenou odchází náš nejlepší støelec
Petr Loos. Tímto bych mu chtìl popøát mnoho úspìchù v
novém pùsobišti.
Jarní soutìž zahájí naši fotbalisté na pùdì Blažimi dne
25.3.2017 od 15h. Druhý zápas sehrají na domácím høišti
1.4. 2017 od 15h.
Tímto bych chtìl pozvat všechny vìrné fanoušky a
pøátele dobrého fotbalu aby nás pøišli podpoøit v jarních
bojích.
Jakub Èerný

MÌSTSKÉ DIVADLO ŽATEC - kompletní program na bøezen 2017
6.3.
7.3.

19:00
19:00

ROBBY MARSHALL QUARTET (USA/CZ)
PODIVNÝ PØÍPAD SE PSEM (Divadlo KALICH)
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...pokraèování ze strany 5
8.3.
8:30 a 10:00
11.3. 18:45
18.3. 18:00
21.3. 19:00
24.3. 19:00
25.3. 17:45
26.3. 15:00
28.3. 19:00
30.3. 18:00

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

SKØÍTKOVÉ (Hudební pohádka)
Giuseppe VERDI : LA TRAVIATA
KONCERT K PØIVÍTÁNÍ JARA
JENOM ŽIVOT (Èinoherní studio BOUØE)
BEZ OBØADU
Wolfgang Amadeus MOZART : IDOMENEO
POHÁDKA O KØIŠÁLOVÉM SRDCI
ZDENÌK IZER a AUTOKOLEKTIV
NEJÚSPÌŠNÌJŠÍ SPORTOVEC ÚSTECKÉHO
KRAJE ROKU 2016

PRODEJNÍ SKLAD
TÌSTOVIN
OBILOVIN
SLUNEÈNICE

PRANOSTIKA na
mìsíc BØEZEN:

V Novém Sedle, ul. Pøíkrá èp. 97
Kontakt:
Hruboš Karel
-607 208 190
Hrubošová Miroslava -721 018 095

Jestli bøezen kožich
stáhl, duben rád by
po nìm sáhl.

Objednávky e-mailem:
hrubos.karel@seznam.cz
Prodej èasovì neomezen
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Poznámka: Redakce neodpovídá za obsah èlánku, za ty odpovídá jejich autor. Text neprochází jazykovou úpravou.
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