Novosedelský
duben 2017
zpravodaj
císlo 4 rocník VII.

MÌSÍÈNÍK Obecního úøadu Nové Sedlo

V

ážení spoluobèané, opìt se
k Vám dostalo další èíslo
Novosedelského zpravodaje. Také v tomto èísle Vám pøinášíme pár informací ze života
našich obcí. Poèasí nás trochu
zlobí a èasté deštì nám neumožòují
sekání trávy obecních ploch, tak
budeme vìøit, že už se umoudøí. Z
dùvodu rozbahnìných cest také
nebylo možno navozit kompost do
prostoru bývalé pily, abyste si ho
mohli odebírat.
Prùbìžnì pokraèují práce na
výstavbì inženýrských sítí, rekonstrukce dvou bytù v Novém Sedle a
jednoho bytu v Sedèicích, pøestavba haly po pile na sportovní
víceúèelovou halu a oprava støechy
kostela v Žaboklikách. V závislosti
na poèasí budou zahájeny práce na
rekonstrukci místní komunikace v
Sedèicích, v Èíòovì a na øadì
dalších stavebních akcí tak, jak
byly naplánovány na letošní rok.
Rovnìž už byly zahájeny práce na
obnovì zámeckého parku, aby se
mohl zpøístupnit veøejnosti.
Závìrem bych Vás chtìl pozvat
na koncert, který se uskuteèní v
kostele sv. Václava v Novém Sedle,
kde vystoupí houslistka paní Ilona
Stryová a varhaník pan Miroslav
Ryska.
Závìrem bych Vám chtìl popøát
krásné dny plných sluníèka a
pohody.

Datum vydání: 12.05.2017

Ano. Poøád je o èem psát. Ale i témata èasem dojdou. Byli bychom rádi, kdybyste
s námi pøi vydávání Novosedelského zpravodaje spolupracovali. Jestli máte nìjaké
konkrétní nápady, o èem bychom mohli psát, napište nám. Dìkujeme.■
redakce

Koncert v kostele sv. Václava v Novém Sedle
Všichni jsme si zvykli na koncerty v
novosedelském kostele, které se konají
pravidelnì v záøí a o adventu. Tentokrát
vás zveme na koncert v netradièní dobu:
25. kvìtna 2017 od 18.00 hodin se v
kostele uskuteèní koncert houslistky
Ilony STRYOVÉ za doprovodu
varhaníka Miroslava Rysky.

Ilona Stryová vystudovala Státní
konzervatoø v Brnì. Hrála jako sólistka,
èlenka èesko-rakouského komorního
orchestru, dále s rùznými hudebními
seskupeními z jižní Moravy, a to
pøedevším country a moderní hudbu.
Zaèala i zpívat. Po skonèení druhé
mateøské dovolené pøijala angažmá v
zahranièí. Pùsobila hlavnì v Rakousku a
Švýcarsku. V roce 2008 se rozhodla více
vystupovat v Èesku. Se svými elektrickými houslemi a repertoárem,
který sahá od klasické hudby, pøes
maïarskou, ruskou i moderní zaèala
vystupovat na rùzných prestižních
akcích a vydala své první CD Electric
Pozvìte své známé a pøátele a pøijïte
Violin. Stylovì vzdálenì pøipomíná si do kouzelného prostøedí našeho
Vanessu Mae, ke které bývá èasto kostela užít krásný koncert.■
pøipodobòována, ale jde vlastní cestou a
Vl. Kubelíková, redaktorka
její styl je osobitý a strhující.

Usnesení
z 5. zasedání ZO Nové Sedlo ze dne 27.4.2017
Petr Sýkora, starosta
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo:
- uzavøení dodatku è. 2 ke Smlouvì o spolupráci pøi zabezpeèování Požární
Jubilea
ochrany uzavøenou mezi Obcí Liboèany a Obcí Nové Sedlo - dohoda o
od 01.05. do 31.05.2017
poskytnutí fin. pøíspìvku na rok 2017 ve výši 20 000,- Kè
V mìsíci kvìtnu oslaví
úvìrovou
smlouvu
mezi KB, a.s. Žatec a Obcí Nové Sedlo o poskytnutí úvìru ve
své životní jubileum:
výši 3 mil. Kè
- prodej pozemkù p.è. 394/49 o výmìøe 79 m2, ost. plocha a p.è. 394/48 o
Ján Alföldi - Nové Sedo
Josef Buják - Nové Sedlo
výmìøe 392 m2, ost. plocha v k.ú. Žabokliky - smìnu pozemkù p.è. 601/2 o
Cecilia Gazdíková - Nové Sedlo
výmìøe 2777 m2, orná pùda a p.è. 622/7 o výmìøe 6291 m2, orná pùda v k.ú.
Gerta Rešetková - Nové Sedlo
Nové Sedlo u Žatce
- podání žádosti Státnímu pozemkovému úøadu v Lounech o zpracování
Blahopøejeme a pøejeme
pozemkových úprav v obvodu Obce Nové Sedlo
hodnì zdraví, spokojenosti.
- pøíspìvek obèanùm od obce na kastraci koèek ve výši 500,- Kè/ks
a pohody.
Pozn.: s úplným znìním se mùžete seznámit na úøední desce
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VÍTÁNÍ OBÈÁNKÙ
Dne 12. dubna odpoledne se do
obøadní sínì obce Nové Sedlo
dostavili rodièe se svými dìtmi k
jejich pøivítání do života. Akce to
byla velmi milá, s dobrou atmosférou, kterou opìt podpoøily svým
vystoupení dìti z naší základní
školy.
Do novosedelského obecního
života bylo slavnostnì uvítáno
celkem šest miminek: Adéla
KOVÁÈOVÁ, Matyáš KUBELÍK,
Elizbeth Diaz POSTNIKOVA,

Elizabeth Diaz Postnikova

?
ÈARODÌJNICE

O poslední dubnové noci, se øíká,
že má magickou moc. Èarodìjnice
se slétají na svùj sabat, otevírají se
jeskynì a sluje, které odhalují své
podklady. Slaví se pøíchod jara a
zapalují se ohnì. Je to noc, která má
své kouzlo a tajemství. I když jde
pùvodnì o pohanský svátek, tradice
se drží dodnes – jen v trochu jiné
podobì.
Úderem šestnácté hodiny se pøed
obchodem v Novém Sedle v hojném
poètu sešli èarodìjnice a èarodìjové, ale také Ježibaby, kouzelníci, èernoknìžníci a ostatní
uchazeèi o èarodìjnické øemeslo,
aby si užili svùj každoroèní slet.
Prùvod èarodìjnic, spoleènì s rodièi
a známými, se vydal na høištì, kde

Tomáš ROLC, Milan REŠETKO a
Josef ŽÁÈEK. Slavnostní projev
pronesl starosta obce. Poté byly
všechny dìti slavnostnì pøivítány.
Po podpisu v kronice dostaly
maminky kytièku a miminka
taštièku s dárky. Všechny rodiny se
také vyfotily u kolíbky.
Když se narodí dítì, èlovìk si
uvìdomí, že existuje nìco dùležitìjšího, než je on sám. Blahopøejeme vám k novì nabytému
poznání.■

Adéla Kováèová
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Milan Rešetko

Matyáš Kubelík

již byla pøipravena hranice, na jejíž
vrchol pøipevnili èarodìjnici. Ještì
poslední fotografie a pak již oheò
èarodìjnici pohltil. Došlo i na
zábavný program pro dìti, který
uvádìl Pepa Kadner.
A tak i letošní pálení èarodìjnic
bylo spojeno se zábavou a èarodìjnic se obávaly už snad jenom
malé dìti. Na høišti plápolal oheò,
okolo kterého pobíhaly dìti, dobøe
se bavily, opékaly buøty ... A to je
mnohem lepší, než strach ze zlé
moci èarodìjnic! Škoda jenom že
nedošlo na veèerní tanec pøi hudbì.
Pan Jirásek sice hrál do dvaceti
hodin, ale pro malý poèet lidí, byla
nakonec zábava ukonèena. Jestli
bylo hlavní pøíèinou studené poèasí
nebo nezájem lidí se mùžeme jenom
dohadovat.■

Tomáš Rolc

Josef Žáèek
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NAŠE ŠKOLA
?
NOVOSEDELSKÁ PAVLAÈ?
Škola je prvním krokem malého
V dubnu probìhlo v místní základní a
èlovìka na dlouhé cestì za vzdìmateøské škole ro-dièovské sdružení.
láním. Jsme jedna z obcí, kde se škola
Øeknete: nic neobvyklého. Ale pøece.
i pøes nìkteré problémy udržela. Ano,
Všichni by èekali, že na rodièovské
je to malotøídní škola a nìkteøí z
sdružení pøišli rodièe s vyuèujícími prorodièù jsou pøesvìdèeni, že lepší ho
jednat prospìch a chování svých dìtí a
vzdìlání se jejich dìtem dostane ve
otázky, které se bez-prostøednì týkají
velké škole ve mìstì. Rádi bychom
školy. Tak tomu také bylo. Ale pouze do
vám pøipomnìli jenom nìkteré
té doby, než jedna z maminek zaèala
výhody vesnické školy. Noví žáèci
pomlouvat a napadat zastupitelstvo
pøicházejí do skupiny dìtí, které se
obce a nìkteré další obèany, kteøí však
navzájem znají. Dìti jsou od školky
zde nebyli pøítomni. Pokud nìkdo má
zvyklé být všechny pohromadì,
pøipomínky k práci zastupitelstva mìl
starší pomáhají mladším už ve
by se dostavit na jeho zasedání nebo na
školce. Je zde ménì dìtí, uèitelka má
obecní úøad a tam vše øešit, pokud má
na každé dítì více èasu, každé dítì se
pøipomínky k nìkomu jinému, nemìl by
dostane èastìji ke slovu (pøi ètení,
ho pomlouvat za zády, ale svoje výtky
poèítání) Je prokázáno, že žáci
malotøídních škol dovedou mnohem
školy jsou napøíklad vybaveny interlépe pracovat v týmu a projevují vyšší
aktivními tabulemi a jinými moderními
míru tolerance
pomùckami. Podílí se také na
Není zøejmì úplnì žádoucí, aby ti
kulturním životì obce. Jenom nanejmladší museli hned brzy po ránu
mátkou dìti z místní školy a školky
èekat na svùj autobus, který je pøeveze
zpívají pravidelnì na adventních
do mìsta. Èekat s narvanou taškou,
koncertech v kostele, pøednášejí
jejíž váha vìtšinou hodnì pøesahuje
básnièky pøi vítání obèánkù, pøipravují
zákonem stanovenou hmotnost, kterou
besídky obyvatelùm Domu s peunese dospìlý. Snadno se tak mùže
èovatelskou službou atd. Prolistujte si
stát, že se domù vrátí až pozdì
staré Novosedelské zpravodaje, kam
odpoledne. Je to pro nì prospìšné a
škola pravidelnì zasílá své pøíspìvky, a
chceme to vùbec?
podívejte se, co všechno dìti ve škole
Škola v Novém Sedle je "moderní
dìlají. Naši školáci a dìti z mateøské
vesnickou školou". Zachovává ráz
školky jezdí navíc každý rok do školy v
vesnické školy rodinnou atmosférou a
pøírodì, na kterou jim pøispívá nemalou
souèasnì klade dùraz na moderní
èástkou obec. Zeptejte se svých
pøístupy ke vzdìlávání - tøídy základní

mu sdìlit pøímo. Nebo snad èekala, že
když je na rodièovském sdružení, bude
její výroky øešit vedení školy? To urèitì
ne.
Pomluvy, které veøejnì na rodièovském sdružení padly, jsou
pøinejmenším na správní øízení, ne-li
dokonce na podání trestního oznámení
pro pomluvu. Když byla tato maminka
pozvána na zastu-pitelstvo obce, aby
své výtky pøednesla pøímo zde, bohužel
se nedostavila. Nemìla èas. Paní,
která tyto pomluvy pronesla, by mìla
všechny svoje výroky jasnì prokázat.
Pokud se jí to nepodaøí, mìla by se
všem dotèeným omluvit.
redakce

známých, která žatecká škola toto
všechno svým dìtem umožòuje.
Pokud škola sice funguje, ale potýká
se s problémy své nedostateèné
naplnìnosti, tzn. že poklesne poèet
žákù ve škole pod stanovenou hranici,
má obec možnost pøípadný rozdíl škole
doplatit, anebo rozhodnout o jejím
zrušení. Pøi stálém pokraèujícím úbytku poètu dìtí dlouhodobé financování provozu školy však pøedstavuje
pro obecní rozpoèet neúmìrnou zátìž a
nezbývá než školu zrušit.
Dokážeme zachránit naší školu a
školku, kde se dìti v klidu a pohodì
nìèemu nauèí? Byl by to dobrý krok.■

Základní škola a Mateøská škola Nové Sedlo
?
Andersonova noc
Jako každý rok, tak i letos
probìhla v ZŠ a MŠ Nové sedlo
Andersenova noc, která byla plná
dobrodružství. Spoleènì jsme si
opekli buøty, na kterých jsme si
pochutnali, poté jsme se vydali na
kratší procházku do lesa, kde jsme
se snažili najít poklad, ale marnì,
protože letos nám skøítek poklad s
odmìnami schoval na zahradì
školy. Když jsme si zasloužený
poklad našli, pøemístili jsme se do
školky, kde na nás èekala pøíprava
spaní. Dìti vybalily své spacáky,
karimatky i polštáøe a zaèaly si
pøipravovat své pelíšky. Po
pøípravì spaní nás èekala pohádka
od H. Ch. Andersena "Císaøovi
nové šaty", která se dìtem líbila.
Když se setmìlo, byla pro dìti

pøipravená poslední zkouška a to
stezka odvahy, na kterou se vždy
všichni moc tìšíme. Po nároèném
dni jsme se uložili spokojenì ke
spánku. Ráno na nás èekala
vydatná snídanì v podobì
výborných bábovek, které nám
upekly maminky a tímto jim mnohokrát dìkujeme a opìt se tìším
na pøíští rok.■
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Zápis do 1. roèníku ZŠ

Dne 6.4.2017 probìhl v naší škole zápis do 1.
roèníku ZŠ. Všem rodièùm, kteøí si zvolili naší
školu dìkujeme.■

?
Den Zemì
V pátek 21. 4. 2017 se žáci naší školy
zapojili do celosvìtové oslavy Dne
Zemì. Formou celodenního projektu si
povídali o vzniku naší planety, o ochranì
Zemì, o globálních problémech a
vzniku environmentální výchovy. Shlédli film o planetì Zemi, pracovali na
interaktivní tabuli, uèili se tøídit odpad.

Na školní zahradì vyseli zeleninu, na
záhonku vytrhali plevel a do truhlíkù
zasázeli kvìtiny. Uklidili prostor v okolí
školy. Po práci na zahradì se vydali na
pøírodovìdnou vycházku do lesíka, kde
zdolávali pøírodní pøekážky, objímali
stromy a èerpali z nich energii. Poèasí
nám pøálo, všechny dìti jednotlivé
aktivity bavily. Dnešní den se vydaøil.■

?
Èarodìjnice

Dne 28.4.2017 se v naší
škole konal slet èarodìjnic.
Dìti si zasoutìžily a obdržely øidièský prùkaz na
koštì. Dìtem se pøedstavení
moc líbilo.■
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Historie
?
KRVAVÉ FINÁLE

Pøed dvaasedmdesáti lety
byl konec nejhroznìjší války
v lidských dìjinách na spadnutí. Dokumenty o tom, co se
v posledních týdnech války
na našem území dìlo, shromáždil Jiøí Padevìt v knize
Krvavé finále. Jedná se o
historickou publikaci, která
pøináší formou místopisných
hesel informace o násil-

nostech nacistù, páchaných
na civilním obyvatelstvu
mezi bøeznem a kvìtnem
1945. Autor se až úzkostlivì
zdržel jakýchkoli komentáøù. Jsou to jen fakta.
Popisuje násilnosti spáchané
na vìzních bìhem pochodù
smrti a transportù a mimo
jiné také zabití vìzòù, kteøí
jsou pohøbeni na høbitovì v
Novém Sedle.■

Krvavé finále
33 Nové Sedlo
okres Louny
23. dubna projíždìl po trati jižnì od obce transport smrti
smìøující ze Žatce na Plzeò. Vlak mìl asi 50 vagónù. Ètyøi vìzni
byli zastøeleni mezi strážním domkem è. 77 a nádražím
Žabokliky. Tìla obìtí byla nalezena o den pozdìji, pøenesena na
høbitov v Novém Sedle a pohøbena do dvou hrobù.

TJ NOVÉ SEDLO
Vážení a milí sportovní pøátelé. Jarní èást sezóny se pøiblížila ke své polovinì a sedelští fotbalisté, se po sedmi
odehraných kolech nachází na osmé pøíèce se ztrátou jednoho bodu na šestou pøíèku a sedmi bodù na páté Tuchoøice.
Výsledky utkání v dubnu:
Nové Sedlo – Vejprty – 4:1
Meziboøí – Nové Sedlo – 2:0
Èernovice – Nové Sedlo – 3:1
Nové Sedlo – Braòany – 3:3 – 2:1 np
Vroutek – Nové Sedlo – 4:3
Zápasy v kvìtnu:
N. Sedlo – Kryry – 7.5. od 17h – Nové Sedlo
Tuchoøice – N. Sedlo – 13.5. od 13:30 – Tuchoøice
N. Sedlo – Bøezenecká – 20.5. od 13:30 – Nové Sedlo
Strupèice – N. Sedlo – 27.5. od 13:30 - Strupèice
Chtìl bych podìkovat všem vìrným fandùm Nového Sedla, a poprosit je aby pøišli podpoøit náš tým ve
zbývajících kolech soutìže.
Jakub Èerný
Z

V

R

P

Skóre

B

1.

#

FK Vroutek

Celková tabulka

19

12

5

2

73:43

44

5

2.

SK Èernovice

19

14

0

5

62:33

42

15

3.

FK Klášterec n.Ohøí

19

13

2

4

59:31

41

11

4.

SK "Havran" Kryry

19

11

4

4

57:36

39

0

5.

Sokol Tuchoøice

18

10

2

6

65:42

34

1

6.

SK Strupèice

19

9

1

9

42:44

28

-5

7.

FK Braòany Mlékárna

19

9

1

9

44:58

28

-5

8.

TJ Nové Sedlo

19

8

2

9

50:50

27

-3

9.

FK Blažim

19

8

2

9

65:72

27

-6

10.

Baník Bøezenecká Chomutov 18

7

2

9

58:49

24

-6

11.

SK Ervìnice - Jirkov B

19

5

4

10

38:67

21

-9

12.

SFK Meziboøí

19

4

2

13

25:51

14

-16

13.

TJ Sokol Vilémov

19

3

2

14

43:72

13

-14

14.

TJ Slovan Vejprty

19

3

3

13

37:68

13

-14
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Mìstské divadlo ŽATEC - kompletní program na KVÌTEN 2017
4.5.
7.5.
9.5.
10.5.
13.5.
15.5.

18:00
15:00
19:00
8:45 / 10:15 / 14:00
18:15
17:00

16.5.
17.5.
24.5.
26.5.

19:00
9:00
19:00
9:00

29.5.
29.5.
30.5.

8:00
19:00
17:00

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

BENEFIÈNÍ KONCERT-DÌTSKÝ DOMOV ŽATEC
LOUPEŽNÍK RUMCAJS (Docela velké divadlo)
LIGA PROTI NEVÌØE
KDYŽ JDE KÙZLE OTEVØÍT
Richard STRAUSS : RÙŽOVÝ KAVALÍR
ZÁVÌREÈNÉ VYSTOUPENÍ literárnì- dramatického oboru
žákù ZUŠ v Žatci
RANDE S DUCHEM
POHÁDKOVÉ NEPOHÁDKY JOSEFA ÈAPKA
YELLOW SISTERS
SLAVNOSTNÍ PØEDÁVÁNÍ MATURITNÍCH VYSVÌDÈENÍ
Gymnázium ŽATEC
Výchovnì vzdìlávací poøad
MARCELA HOLANOVÁ S KAPELOU
ZÁVÌREÈNÝ KONCERT ŽÁKÙ ZUŠ

PRODEJNÍ SKLAD
TÌSTOVIN
OBILOVIN
SLUNEÈNICE

PRANOSTIKA na
mìsíc KVÌTEN:

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

Na mokrý kvìten
pøichází
suchý
èerven.

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