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Vážení ètenáøi zpravodaje, zaèíná èerven, doba dovolených a vysokých teplot
se kvapem blíží; školáci, ale i poškoláci a záškoláci netrpìlivì èekají na prázdniny.
Poslední mìsíc pøed skonèením školního roku se ještì mùžete tìšit na tradièní
dìtský den a školní besídku, kterou se dìti ze Základní a mateøské školy rozlouèí se
školním rokem.

ážení obèané, opìt máte
pøed sebou další vydání
Novosedelského zpravodaje, ve kterém se Vám snažíme
pøinést øadu informací z našich
obcí.
Pár slov k pozemkovým úpravám v naší obci: komplexní
pozemkové úpravy v našich
obcích zaèaly oficiálnì vyhlášením ze strany Státního pozemkového úøadu v kvìtnu
letošního roku. Bude provedena
studie odtokových pomìrù,
která se zabývá erozí pùdy, udržením vody v krajinì a návrhem
páteøní sítì polních cest (návrh
spoleèných zaøízení). Po výbìru
zpracovatele studie bude svoláno úvodní jednání. Jeho cílem
bude seznámit vlastníky pozemkù s postupem pozemkových
úprav.
Pozemkové úpravy budou v
souladu s ust. § 6 odst. 5 zákona
è. 139/2002 Sb., o pozemkových
úpravách a pozemkových úøadech a o zmìnì zákona è.
229/1991 Sb., o úpravì vlastnických vztahù k pùdì a jinému
zemìdìlskému majetku.
Na závìr bych Vám chtìl
popøát krásné dny plných
sluníèka a pohody.

køoviny a plochy vyèištìny od pleMnoho z místních obyvatel si velných rostlin. V blízké dobì bude park
pamatuje mateøskou školku v kou- doplnìn o lavièky a odpadkové koše a
zelném prostøedí místního zámeèku. zpøístupnìn široké veøejnosti.■
Bohužel v 90 letech byl celý areál v
restituci vrácen pùvodním majitelùm a
školka se pøestìhovala do místní
základní školy. A zámeèek i s pøilehlým
parkem byl více než 20 let uzavøen
veøejnosti a pomalu ale jistì chátral.
V souèasné dobì došlo k dohodì
majitelù objektu a Obecním úøadem v
Novém Sedle a obec zaèala pracovat na
údržbì a obnovì zelenì zámeckého
parku. Zatím byly odstranìny náletové

Petr Sýkora, starosta

autor : Dáša Juriková

Jubilea
od 01.06. do 30.06.2017
V mìsíci èervnu oslaví
své životní jubileum:
Miroslav Pfeifer - Nové
Sedlo
Blahopøejeme a pøejeme
hodnì zdraví, spokojenosti.
a pohody.

Doufáme, že si na nás udìláte èas i v dobì prázdnin a dovolených a ve zpravodaji
najdete nìco zajímavého. Pøejeme vám krásné prožití letních prázdnin, a tu nejlepší
dovolenou s hezkým poèasím.■
Vl. Kubelíková

Informace Obecního úøadu Nové Sedlo
Úprava parku v místním zámeèku
?

KULTURA
?
Stavìní "Májky"
V pondìlí 1. kvìtna 2017 se již jako každý rok sešli pøíznivci této tradice a
postavili "Májku". Nálada byla bájeèná,
poèasí pøekrásné ruku k dílu pøiložily i dìti,
které si odpoledne velice užily.
Veèer se posedìlo u ohnì a kytary a všem
se to moc líbilo.Už nyní se všichni tìší na
"Kácení Májky", které bude v sobotu 3.
èervna. Pøijïte si to s námi užít !!!!■

V úterý 30.
kvìtna 2017
oslavila paní
Cecilie
Gazdíková
krásné 83.
narozeniny.
Gratulujeme a
pøejeme hodnì
zdraví do
dalších let.
Obec Nové Sedlo
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Usnesení
ze 6. zasedání ZO Nové Sedlo ze
dne 31.5.2017
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a
schválilo:
- žádost ZŠ a MŠ Nové Sedlo o rozdìlení
Hospodáøského výsledku za rok 2016
-žádost Mysliveckého sdružení v Žaboklikách
o finanèní dar na opravu budovy myslivny v
Žaboklikách
Pozn.: s úplným znìním se mùžete seznámit
na úøední desce

...pokraèování ze strany 1
?
Chmelsfest 2017
V sobotu 6. kvìtna 2017 se
konal již 18. roèník regionální
jarní chmelaøské veselice obcí a
spolkù Žatecka , Chmelfest. Již
tradiènì se této akce zúèastnili i
nadšenci z naší obce, kteøí letos
zvolili kostýmy a výzdobu
valníku ve stylu „ Hippies”.
Cestou do Žatce jsme sice
jemnì brzdili provoz, ale ostatní
øidièi byli shovívaví. V Žatci jsme
se u Chmelaøského muzea
pøipojili k ostatním vozùm a
pìším úèastníkùm tzv. Chmelmarše. Spolu s nimi jsme prošli
mìstem, kde na námìstí Svobody
pøed Chmelnièkou bylo požehnáno letošní úrodì žateckého
chmele a pivu, a slavnostnì byl
naražen Májový ležák. Odsud se
pokraèovalo do areálu Žateckého
pivovaru, kde byl nachystán

bohatý program, nechybìla ochutnávka 16
druhù piv, vaøených ze
žateckého chmele a
tradièní soutìž v pivních disciplínách Memorial Lojzy Lupulína.
Poèasí nám letos pøálo,
atmosféra byla jako
vždy úžasná.Podìkování patøí mìstu Žatec, Žateckému pivovaru a všem úèastníkùm. Nadšenci z Nového Sedla
dìkují obci Nové Sedlo za
podporu v pitném režimu a
zapùjèení traktoru s valníkem.
Doufáme, že i pøíští rok se
sejdeme v tak hojném poètu jako
dnes !!!■
autor : A. Svobodová

skladbu J.S.Bacha. Zbytek
promìnil v koncertní síò
koncertu Ilona Stryová odeTen kdo se ve ètvrtek 25. hrála sama se svými houslemi
kvìtna naveèer vydal do na halfplayback. Svùj houskostela v Novém Sedle, urèitì lový koncert doplnila i zpìnelitoval. Se svými elektric- vem. Kromì klasických sklakými houslemi a repertoárem, deb zaznìly také skladby
který sahá od klasické hudby, popové, country, ale i šansony a
pøes maïarskou, ruskou i irská hudba.
moderní zde vystoupila hous- Byla to okouzlující muzika,
listka Ilona Stryová. První dvì která vás pohladí na duši a
skladby zahrála spoleènì s zahøeje u srdce. Škoda jenom,
varhaníkem panem Miro- že v kostele byli místní v
slavem Ryskou, který pøidal v menšinì.■
Vl. Kubelíková
polovinì koncertu ještì jednu
hodin, návštìvníci budou mít
?
Noc kostelù 2017
V pátek 9. èervna se otevøou brány možnost nahlédnout do všech
kaplí a kostelù v nezvyklou dobu – prostor kostela a prohlédnout si novì
bude se konat oblíbená Noc kostelù. zrekonstruované varhany. Kostelem
Jedná se o každoroènì poøádanou bude provázet pan Miroslav Ryska,
akci, v jejímž rámci jsou ve který bude hrát také na varhany.■
veèerních a noèních hodinách
zpøístupnìny nìkteré kostely. Málokterá akce mìla tak raketový start
jako Noc kostelù. Myšlenka, která se
zrodila pøed tøinácti lety ve Vídni, se
bìhem ètyø let rozšíøila do celého
Rakouska i Èeska, na Slovensko a do
Estonska. Každý rok se k ní pøipojují
další kostely a modlitebny.
V letošním roce se k Noci kostelù
poprvé pøipojuje i naše obec, která se
Více informací o noci kostelù v
rozhodla umožnit zájemcùm
Èeské republice najdete na
návštìvu kostela Nejsvìtìjší Trojice
internetové stránce:
a sv. Václava v Nové Sedle. Kostel
https://www.nockostelu.cz/
bude otevøen od 18.00 do 23.00
Kostel v Novém Sedle se
?
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Pozvánka na turnaj v plážovém
volejbalu v Novém Sedle
Termín: 8. èervence 2017
Zápisné: 80,- Kè

Zájemci se mohou hlásit na tel. 720 266 768 (Svìtla Kubelíková)
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Základní škola a Mateøská škola Nové Sedlo
?
Já jsem muzikant
Hudební pøedstavení pro dìti MŠ a 1. roèníku
ZŠ se konalo 29.5.2017.
Dìti si zatancovaly, zazpívaly a poznávaly
hudební nástroje. Všem se pøedstavení moc
líbilo.■

?
E-liška

Dne 30.5.2017 v naší škole probìhl interaktivní výukový
program E-Liška, který byl zamìøený na environmentální
výchovu. Pøibližil dìtem i starším žákùm život jedné z našich
nejrozšíøenìjších šelem. Kde žije, co dokáže ulovit, proè je oproti
zažitým pøedstavám užiteèná a jak je to s jejím vztahem k lidem a
èlovìka k ní. Liška se jmenovala Miya a byla moc milá k dìtem.■

Dne 3.5.2017 probìhl v naší škole zápis do Mateøské
školy. Všem rodièùm, kteøí si zvolili naší školu
dìkujeme.

Závìreèné focení v MŠ a ZŠ
Dne 23.6.2017 mezi 8,00 a 9,00 hod. probìhne ve
škole závìreèné focení. Spoleèné foto 25,- Kè,
jednotlivec 3 ks za 45,- Kè, kamarádi 1 ks za 15,Kè. Platba pøedem!
Uzavøení MŠ v dobì letních prázdnin

1.8. - 31.8.2017
Provoz MŠ bude opìt zahájen od 1.9.2017

Rozlouèení se školou
Dne 27.6.2017 se dìti z MŠ i žáci ZŠ zúèastní
"Rozlouèení se školou" na
K500 v Žatci. Odjezd od školy v 9:00 hod.
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TJ NOVÉ SEDLO
Tuchoøice – N. Sedlo – 1:5
Vážení a milí sportovní pøátelé.
(Kohout 2x, Hon, Jarolím 2x)
Jarní èást sezóny sprintuje ke
svému konci a naši fotbalisté se N. Sedlo – Bøezenecká – 1:3 (Hon)
Strupèice – N. Sedlo – 2:0
drží na krásném sedmém místì v
N. Sedlo – Ervìnice B – 4:2
soutìži. V soutìži zbývají odehrát
(Kaèenák 2x, Jíra Martin,
pouze dvì kola. Po vlažném
Jarolím)
jarním zaèátku se naši fotbalisté
Zbývající zápasy:
zvedli jak hernì, tak výsledkovì. Vilémov – N. Sedlo – 11.6. od 17h
Odehráli spoustu výborných
ve Vilémovì
utkání, i když body se jim v nich
N. Sedlo – Vilémov – 16.6. od
13:30 v Novém Sedle
urvat nepodaøilo. Výsledkový
servis pod èlánkem napoví víc.
Výsledky utkání v kvìtnu a
èervnu:
N. Sedlo – Kryry – 4:2 ( Kohout,
Haštaba, Sitár, Jarolím)

Chtìl bych podìkovat všem vìrným fandùm Nového Sedla, a
poprosit je aby pøišli podpoøit náš
tým ve zbývajících kolech soutìže.

Z

V

R

P

Skóre

B

+/-

1.

#

FK Vroutek

Celková tabulka

24

16

5

3

102:53

57

21

2.

FK Klášterec n.Ohøí

24

16

4

4

82:40

53

17

3.

SK Èernovice

24

16

1

7

75:42

49

13

4.

SK "Havran" Kryry

24

13

5

6

70:45

47

11

5.

SK Strupèice

24

13

1

10

60:48

40

4

6.

Sokol Tuchoøice

24

10

4

10

69:59

36

0

7.

TJ Nové Sedlo

24

11

2

11

64:60

36

0

8.

FK Blažim

24

10

3

11

77:87

35

-1

9.

Baník Bøezenecká Chomutov

24

10

2

12

67:64

33

-3

10.

FK Braòany Mlékárna

24

9

2

13

46:76

30

-6

11.

SK Ervìnice - Jirkov B

24

7

5

12

54:83

28

-8

12.

SFK Meziboøí

24

7

2

15

36:65

23

-13

13.

TJ Sokol Vilémov

24

5

2

17

56:89

19

-17

14.

TJ Slovan Vejprty

24

5

2

17

45:92

18

-18

Jakub Èerný

MÌSTSKÉ DIVADLO ŽATEC - kompletní program na ÈERVEN 2017
2.6.
6.6.
7.6.
13.6.
16.6.
20.6.
29.6.

12:00

SLAVNOSTNÍ PØEDÁVÁNÍ MATURITNÍHO VYSVÌDÈENÍ
OBCHODNÍ AKADEMIE a STØEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMÌDÌLSKÁ A
EKOLOGICKÁ ŽATEC
9:00
„PASOVÁNÍ“ PRVÒÁÈKÙ NA ÈTENÁØE
8:45 / 10:15 / 14:00 KØOUPAT ZDRAVÌ – DÁ SE HRAVÌ
19:00
COMMEDIA DELL ´ARTE
9:00
PØEDÁVÁNÍ MATURITNÍHO VYSVÌDÈENÍ SOUKROMÁ OA
a SOUKROMÁ PŠ ELEKTROTECHNICKÁ v ŽATCI
17:00
ZUŠ ŽATEC – ZÁVÌREÈNÉ VYSTOUPENÍ TANEÈNÍHO OBORU
9:00
ROZLOUÈENÍ SE ŠKOLOU – louèení s „DEVÁÁKY“ ze ZŠ
KOMENSKÉHO ALEJ v Žatci
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NOVOSEDELSKÝ ZPRAVODAJ
LETNÍ KINO ŽATEC - kompletní program na ÈERVEN 2017
PROMÍTAT SE BUDE VŽDY OD 21:30 HOD. ... v SRPNU pak od 21:00 hod.
Více o filmech najdete vždy na www.csfd.cz
2.6.

Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta

3.6. a 11.6.

Wonder Woman

4.6.

Rychle a zbìsile 8

9.6. a 18.6.

Mumie

10.6.

Špunti na vodì

16.6.

Pobøežní hlídka

17.6. a 25.6. Auta 3
23.6.

Z Paøíže do Paøíže (Pytlík Kulièek) - Film se natáèel také v
Žatci !!

24.6. a 2.7.

Transformers: Poslední rytíø

30.6. a 5.7.

Já padouch 3 (Mimoni)

1.7.

Holky na tahu

4.7.

Extremní rychlost

6.7.

Smrtihlav: Muž se železným srdcem

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

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

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

PRANOSTIKA na
mìsíc ÈERVEN:
Èasto-li se v èervnu
hrom ozývá, kalné
léto potom
pøicházívá.
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