Novosedelský
bøezen 2017
zpravodaj
císlo 3 rocník VII.

MÌSÍÈNÍK Obecního úøadu Nové Sedlo

V

ážení spoluobèané, pokaždé když zaènu psát
svùj pøíspìvek do zpravodaje, tak si uvìdomím, jak ten
èas letí. Vždy pøed chvilkou jsme
oslavovali Vánoce a už tu za pár
dní budou Velikonoce. Poté léto,
dovolená a zase zima, Vánoce a tak
poøád dokola. A stejné je to i s
úklidem v našich obcích. Jistì jste
si povšimli, že po obci stále probíhá
úklid, kde jeden pracovník, z øad
odsouzených, chodí po obci a
vìnuje se úklidu a také stále
dokola. Všude se neustále válí
odpadky, papíry a nepoøádek u
popelnic. Podél cesty se válí PET
lahve, kelímky od kafe, který si
jako slušný obèan koupí u benzínové pumpy v Žatci, aby si jí
bìhem jízdy vychutnal a potom
jako "neandrtálec" vyhodil prázdný kelímek èi PET lahev za jízdy z
okna svého nablýskaného vozítka
se sladkým
pocitem vítìzství
…"však on to nìkdo uklidí". Já
osobnì pro takováto individua
nemám slušných slov, jedinì
sprosté a ty zde z pochopitelných
dùvodù nemohu napsat.
V loòském roce jsme Vás
informovali o nové mobilní kompostárnì, která bude zpracovávat
svážený bioodpad. Pøedpokládáme, že již tento mìsíc bude
možnost, kdo bude mít zájem, si
pøimìøené množství kompostu
odebrat. Informaci dostanete
prostøednictvím sms pøes mobilní
rozhlas (samozøejmì jen ten, kdo
na Obecní úøad nahlásil své tel.
èíslo). Navezen bude do prostoru
bývalé pily v Novém Sedle. Zatím
bude ještì neprosetý, musíme ještì
zakoupit èi sami vyrobit "nìjakou"
prosévaèku, rádi uvítáme jakýkoliv
nápad.

Datum vydání: 17.04.2017

Vážení ètenáøi zpravodaje, v mu. Možná by je zaujala elektronická
mìsíci bøeznu zpravidla vítáme jaro. Ale
protože pøíchod jara bývá pomalý,
zalezeme radìji „za kamna“ s dobrou
knihou. Mìsíc bøezen je totiž mimo jiné
mìsícem knihy. Vlastnì již není - s
nástupem elektronických médií pøišla
tištìná kniha o své výsadní postavení a
mìsíc knihy byl pøejmenován na Mìsíc
knihy a internetu.
Bohužel zejména pro mladé se stal
internet èasto jediným zdrojem informací, ale také zábavy. Mnoho dìtí
kromì internetu vùbec neète, nejsou
schopny soustøedit se na text, nerozumí

kniha. E-kniha je dnes hodnì moderní.
Nezabírá místo v polici, v textu je možné
snadno a rychle vyhledávat, je levnìjší.
Ale pro „knihomoly“ to není to pravé,
prostì to není ta pravá „voòavá kniha“,
ve které mohou listovat. Lidé dnes
vùbec málo ètou. Je pro nì pohodlnìjší
podívat se napøíklad na film, než vnímat
pøíbìh skrz slova. Kniha v jakékoli
podobì a tvaru je tou nejlepší volbou, jak
strávit volné chvíle a vytvoøit si kolem
sebe pøíjemnou atmosféru. ■
Vl. Kubelíková, redaktorka

Informace Obecního úøadu Nové Sedlo
?
Výstavba rodinných domkù za

høištìm v Novém Sedle
V minulém èísle zpravodaje jsme
psali, že v obci Nové Sedlo jsou dvì
lokality pro výstavbu rodinných domkù.
Jedna na místì bývalé pily a druhá za
høištìm. Všichni, kdo pøijíždí do naší
obce, si jistì všimli, že v mìsíci bøeznu
byla zahájena výstavba inženýrských
sítí v lokalitì bývalé pily. Vìøíme, že i
zde se brzo zaènou stavìt nové rodinné
domky. ■
redakce

?
Parkování

Vlastnictví automobilu se stalo oproti
minulým dobám bìžnou skuteèností.
Auto nám zjednodušuje cestu do
zamìstnání, k lékaøi, za nákupem, do
pøírody i za kulturou. Ale co s autem,
které se nám porouchá? Prostì ho
odstavíme. A v nìkterých našich ulicích
to potom vypadá jako na pøekážkové
dráze. Auta jsou odstavena nejen na
ulici, ale i na trávníku, stojí v protismìru. Ještì pøed nìkolika lety komunikace pohodlnì vyhovìly potøebám
nìkolika majitelù automobilu, ale tam
kde døíve bývaly cesty poloprázdné, je
nyní problém projet. Majitelé tìchto aut
bohužel svým sobeckým a bezoZávìrem mi dovolte, abych Vám hledným chováním zhoršují životní
popøál hezké jarní dny plné slu- prostøedí nám všem. Proto bychom vás
níèka a pohody.
chtìli požádat o ohleduplnost nejen k
Petr Sýkora, starosta
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zeleni, ale pøedevším k ostatním
obèanùm. Pokud totiž chcete, aby k
Vám ostatní byli ohleduplní, mìli byste
být i Vy ohleduplní k nim. ■
redakce

?
Na cizím se chová nejlépe
V dnešní dobì si život na vesnici pøed
mnoha lety idealizujeme. Nemìli jsme
silnice, jenom prašné cesty, po návsi
pobíhala drùbež, mezi tím dìti, prostì

...pokraèování ze strany 1
vesnici. Domy jsou napojeny na
všechny inženýrské sítì, máme
pohodlí, zahradu, pìstujeme
zeleninu, kytièky, nìkdo chová
drùbež. A s tou je nìkdy problém,
protože slepice nìkterých chovatelù bìhají volnì na obecních
pozemcích. Nìkdo to bere tak
nìjak po svém – pøece si
nenecháme rozhrabat vlastní
zahrádku; když se o obecní zeleò
staráme, tak proè bychom tam

nemohli naše slepice pustit;
žijeme pøece na vesnici; pøece
nebudeme mít všechen ten binec
na vlastním dvorku; atd. atd.
Každému z nás by vadilo, kdyby
mìl pøed vchodem do domu
rozhrabané záhonky plné slepièího trusu. Proè nám to tedy
nevadí na obecních pozemcích?
Urèitá pravidla by se dodržovat
mìla.■
redakce

Usnesení
ze 4. zasedání ZO Nové Sedlo ze dne 29.3.2017

Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo:
- Rozpoètové opatøení è. 2/2017 - pøíjmy: 672 000,- Kè, výdaje: 3 672 000,- Kè,
financování: 3 000 000,- Kè
- poskytnutí fin. pøíspìvku Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska - Okresní
sdružení hasièù na èinnost spojenou s prací s dìtmi a mládeží ve výši 1 000,- Kè
- zámìr prodeje pozemkù p.è. 394/49 a 394/48 v k.ú. Žabokliky, zámìr smìny
pozemkù p.è. 601/2 a p.è. 622/7 v k.ú. Nové Sedlo u Žatce
Pozn.: s úplným znìním se mùžete seznámit na úøední desce

Dne 8.bøezna 2017
oslavila paní Marta
Šimonovská krásné 70.
narozeniny. Poblahopøát
jí pøišly paní H.
Kovandová a S.
Prokùpková.
Gratulujeme a pøejeme
hodnì zdraví do dalších
let.
Obec Nové Sedlo
Jubilea
od 01.04. do 30.04.2017
V mìsíci dubnu oslaví
své životní jubileum:
Zdenìk Lang - Bøežany
Markéta Hajduczká - Sedèice
Blahopøejeme a pøejeme hodnì
zdraví, spokojenosti.
a pohody.

KULTURA
?
Turnaj ve stolním tenise
Po nohejbalovém bratøíèku oslavil
své 10. narozeniny i o pár mìsícù
mladší turnájek ve stolním tenise. 4.3.
v pravé poledne jsme rozehráli turnaj
prvním zápasem. Tentokrát se sešlo 22
hráèù, kteøí byli rozlosováni do 4
skupin, z nichž první dva z každé
skupiny postoupili do dvou skupin
vítìzù a hráèi na 3. a 4. místì postoupili
do skupin o umístìní na 9.-16. místo.
Již tradiènì se soubìžnì s velkým
turnajem konal i turnaj žen a dívek.
Zhruba po 5 hodinách a stovkách
topspinù, podání a smeèí postoupili
první dva hráèi z vítìzných skupin do
semifinále. O pøekvapení se postaral
Luïa, který po boji porazil, již se dá
øíci legendu turnaje Jirku Blochina. V
druhém semifinále porazil Lukáš
"Iggy" Chyba nejúspìšnìjší ženu
turnaje Hanku Kovandovou st. Ta
potom sehrála pìkný zápas o tøetí
místo s Jirkou Blochinem, kde bohužel

neuspìla. Ve finále se hrál akèní stolní organizátorù Honzy a Martina Bidmotenis - agresívnìjší pojetí Ludi nových.■
Martin Bidmon alias "Kertis"
nestaèilo na ležérní "Iggyho styl" a
Iggy se tak stal jubilejním desátým
vítìzem turnaje. Celkové poøadí první
šestky: 1. Luïa Gyori, 2. Lukáš "Iggy"
Chyba, 3. Jirka Blochin, 4. Hanka
Kovandová st., 5. Iveta Zyková, 6.
Martin Bidmon. Ženský turnaj
opanovala 1. Iveta Zyková, druhá
skonèila Káa Štefková a na tøetím
místì skonèila Hanka Kovandová st.
Na turnaji panovala již tradiènì dobrá
nálada a pinèes byl a je jakýmsi
doprovodným programem. Jak už
bývá dobrou tradicí, na ocenìní
nejlepších pinèesáøù pøispìla velkou
mìrou obec Nové Sedlo, za což jí patøí
významné podìkování. Pro tentokrát
mùžeme pálky a míèky schovat do
pouzder a pomalu mùžeme oprašovat
míè a tenisky a tìšit se na 11.
nohejbalový turnaj na novém høišti.
Podìkování všem zúèastnìným od
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p otìšilo všechny zúTradièní setkání u pøí- èastnìné.■
Hanka Kovandová
ležitosti svátku žen patøí
mezi pøíjemné okamžiky,
kdy se v Domì s peèovatelskou službou scházejí senioøi. Letos se toto
pøíjemné posezení konalo
ve støedu 8. bøezna 2017.
Letos nás pøišel potìšit
svou úèastí i pan starosta
Petr Sýkora, který každé
naší seniorce pøedal
krásnou kytièku a poté se
pustil do pøíjemné debaty
se všemi seniory. Posezení bylo velice milé a
?
Oslava MDŽ v DPS

?
Víceúèelové høištì s umìlým

povrchem
Víceúèelové høištì s umìlým
povrchem a osvìtlením v Novém
Sedle, které bylo finanènì podpoøeno
z Ministerstva pro místní rozvoj
(ocenìní v soutìži Vesnice roku 2015
- Modrá stuha - 600 000,- Kè) je
využívané v plném proudu.
Høištì se zamyká. Klíèe jsou k
dostání u P. Laibla, nebo na podatelnì
OÚ Nové Sedlo.■
redakce

Realizace akce
„Víceúèelové høištì - obec Nové Sedlo”
byla finanènì podpoøena z Programu Podpory
obnovy a rozvoje venkova 2016, Podprogram
117D81500, Dotaèní titul 1 èástkou ve výši
600 000,- Kè.
Termín realizace: 28.7.2016 - 13.10.2016

Základní škola a Mateøská škola Nové Sedlo
?
Svìtový den vody -

projekt MŠ
22.3.2017 probìhl v Mateøské škole SVÌTOVÝ DEN
VODY. V tento významný den
jsme se všichni oblékli do
modré barvy a moc se nám to
líbilo. Den dìti zaèaly výrobou
jmenovky, na které mìl každý
napsanou roli pro tento den.
Pokraèovali jsme fyzikálními
pokusy, které dìti velmi bavily.
Vytvoøili jsme oxid uhlièitý
pomocí octa a kypøícího
prášku, který nám následnì
nafoukl rukavici. Také jsme
vytvoøili vodní kopeèek, aniž
by voda pøetekla ze sklenièky,
která byla plná kanceláøských

sponek. Sledovali jsme hustotu
oleje a vody, jak se nám
rozdìluje a obarvuje, èarovali
jsme s brèkama, která pøed
sebou utíkala, pøipravovali
jsme si èaj v horké a studené
vodì. Ukázali jsme si spoustu
dalších pokusù a kouzel s
vodou. Celý den jsme si moc
užili a dozvìdìli se, že voda je
pro náš život nezbytnou souèástí.■
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?
Svìtový den vody
22. 3. slavíme Svìtový den
vody, dùvodem je skuteènost,
že na svìtì je víc jak miliarda
lidí, kteøí trpí nedostatkem pitné
vody. Dne 23. 3. se v ZŠ Nové
Sedlo uskuteènil Projekt o
vodì. Mottem Svìtového dne
vody 2017 je „Waste Water"
(Odpadní voda). Žáci 1.- 3.
roèníku si povídali o dùležitosti
vody jako podmínce života, o
skupenství vody, kolobìhu

vody v pøírodì. Zpracovávali
pracovní listy, uèili se na
interaktivní tabuli, zkoumali
vodu, poèítali spotøebu vody v
domácnosti, zhlédli film Tajemství vody aneb Cesta vody k
lidem a zase zpìt do øeky,
uspoøádali výstavu knih, obrázkù, které si pøinesli z
domova. Celý projekt se vydaøil
a žáci se se zájmem zapojili do
jednotlivých aktivit.■

?
Jarní tvoøení ve ŠD
S pøíchodem jara jsme se s žáky rozhodli vyrobit
pár výrobkù, kterými bychom si vyzdobili školní
družinu a èást školy. V první èásti tvoøení jsme
vyrábìli barevné kvìtiny a sluníèka z táckù a
krepového papíru. Dále jsme tvoøili velikonoèní
zajíèky z ponožek a výrobky ze sádry, které jsme
barvili akrylovými barvami.■

?
Snìhurka na návštìvì
Dne 29.3.2017 k nám do školy zavítala Snìhurka a hledala své
trpaslíky.■

Vážení rodièe,
dne 20.4.2017 od 16,00 hod. se koná tøídní
schùzka v ZŠ.
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Historie
Protože bøezen je již od roku 1955 Mìsícem knihy, vrátíme se ke knihám i v rubrice historie. Pøinášíme vám opis
Dotazníku z roku 1949, který se týká knihovny v Novém Sedle.
Opis
Dotazník týkající se žádosti o podporu ministerstva školství
a osvìty na provádìní zákona o lidových obecních knihovnách
Pro knihovnu v politické obci Nové Sedlo.
1. Poslední pošta Liboèany.
3. Polit. okr. Žatec
4. Je v obci škola? Ano (mateøská, národní, újezdní støední)
A -

1.
2.
3.
4.

B -

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Poèet obyvatelù dle posled. sèítání …………… 370
Jaké jest rozvrstvení obyvatelstva podle zamìstnání?
….. dìlníci (40%), zamìstnanci ÈSD (30%), zemìdìlci (30%)
Jak se odhaduje obecní majetek?
a) movitý
20.000 Kès
b) nemovitý 300.000 Kès
Výše obecního dluhu – 400.000 Kès
Má býti z podpory knihovna založena? Ne
Má býti již založená knihovna rozšíøena a kolik má teï svazkù cenné èetby?
- k 1.1.1949: 1279. Svazkù vlastních: 1259. Svazkù zapùjèených: 20
Kolik mìla knihovna loni ètenáøù? 56
Kolik svazkù za rok pøeèetli?
1739
Kde je knihovna umístìna?
Ve vlastním svépomocí upraveném domku o tøech místnostech
Kdy se pùjèuje?
ètvrtek 19-20, nedìle 10-12 hod.
Jsou v obci spolkové knihovny? Kterým spolkùm patøí a kolik má každá
svazkù? ……… nejsou
Vypùjèuje si lidová obecní knihovna pravidelnì knihy z doplòovací knihovny
lidových obec. knihoven? …… ano

C.

Kolik vyplatila obec knihovnì jako zákonitý pøíspìvek za poslední tøi uplynulá
léta? ….. za rok 1946 .. 4.000 Kès, r. 1947 ..4.000 Kè, r. 1948 .. 4.000 Kè
1.
Kolik vyplatí knihovnì v tomto roce? 4.000 Kès
2.
Kolik vyplatí obec roènì knihovníkovi? 500 Kè
3.
Poskytla kromì toho obec místnost?
Ano
Otop? Ano.
Svìtlo? Ano.
Posluhu?
Ano.

D.

Dostalo se knihovnì již podpory od MŠO?
Ano (1946)
Jak velkého?
14 svazkù.
Dostala knihovna knižní dar od jiného úøadu nebo ústavu? Kdy?
1947 (min. zemìdìl.), 1947 (zemìdìlské noviny v Praze jako II. cena soutìže)

Pøesná adresa zástupce knihovny: Ant. Nikrle, øed. šk. è. 6
Datum: 7. února 1949

Razítko MNV a podpis pøedsedy

MÌSTSKÉ DIVADLO ŽATEC - kompletní program na duben 2017
1.4.
15:00
DÍVKA TALENT 2017 pod titulem „ALENKA V ØÍŠI DIVÙ“
6.4. 8:30 a 10:00
HRÁTKY NA POHÁDKY (Hudební divadlo dìtem)
9.4.
15:00
CHYTEJ UŠIMA (DIVADLO-100-OPIC)
11.4.
19:00
ROŠÁDA (Divadelní spolek Frída)
12.4.
19:00
MADFINGER ... pozor zmìna termínu !!!
19.4. 8:45 / 10:15 / 14:00 A ŽIJÍ STRAŠIDLA
20.4. 8:30 a 10:40
KLÁRA-3847 aneb PØÍLIŠ MNOHO HVÌZD
! UPOZORNÌNÍ ! – PØEDSTAVENÍ SE KONÁ V SÁLE JITØENKY (ul.Obráncù míru 294)
21.4. 19:00
VÍTR (Loutkoherecké sdružení JITØENKA Žatec)
22.4. 18:45
Petr Iljiè ÈAJKOVSKIJ: EVŽEN ONÌGIN
24.4. 19:00
ORGASMUS BEZ PØEDSUDKÙ ( Divadlo VeTøi)
25.4. 19:00
VLASTA REDL S KAPELOU
26.4. 19:00
KATIE BRADLEY BLUES BAND (UK/CZ)
27.4. 19:00
DO LOŽNICE VSTUPUJTE „JEDNOTLIVÌ „
Kompletní program vèetnì ceny vstupného najdete na plakátech a na www.divadlozatec.cz
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TJ Nové Sedlo

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

PRODEJNÍ SKLAD
TÌSTOVIN
OBILOVIN
SLUNEÈNICE

PRANOSTIKA na
mìsíc DUBEN:

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

Jak hluboko v
dubnu namokne, tak
hluboko v máji
vyschne.

Objednávky e-mailem:
hrubos.karel@seznam.cz
Prodej èasovì neomezen
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