Novosedelský
èervenec 2017
zpravodaj
císlo 7 rocník VII.

MÌSÍÈNÍK Obecního úøadu Nové Sedlo

V

ážení spoluobèané, jeden
prázdninový mìsíc máme za
sebou a já vìøím, že hlavnì
dìti si letošní sluneèné prázdniny
užívají s radostí.
Po nìkolika mìsíèním vyjednávání s majiteli zámku se koneènì
podepsala smlouva o pronájmu, v
parku se již udìlala øada prací,
naposledy to bylo odstranìní suchých vìtví na stromech, takže už
pøíští týden bude volný pøístup do
zámeckého parku. Práce na úpravách budou pokraèovat samozøejmì
i nadále.
Pøi mých "cestách" po našich
obcích je zajímavé pozorovat pøístup
lidí ke svým nemovitostem a jejich
okolí. Nìkteøí mají upravený nejen
"to svoje", ale upravují i to co není
jejich, jiní zase upravují jen "to
svoje" a co je za plotem je už
nezajímá. Pak jsou další, kteøí si
neupraví ani "to svoje" no a pak
jsou ještì jedni, kteøí se nestarají ani
o "to svoje" a ještì dìlají nepoøádek
na obecním, kdy napøíklad hází
plevel pøes plot èi nasbírané hlemýždì na komunikaci, no a to je pak
"radost" se na tu cestu jen podívat.
Myslím si, že by si to nìkteøí mìli
srovnat ve své hlavì a nìco málo pro
ty naše obce udìlat, když tak aspoò
nedìlat, slušnì øeèeno, nepoøádek.
Na závìr bych Vám všem chtìl
popøát krásné sluneèné dny a dìtem
ještì ten jeden mìsíc pohodových
prázdnin.

Vážení ètenáøi zpravodaje, letní
prázdniny jsou nejoblíbenìjším obdobím všech dìtí, protože nemusí chodit
do školy. Asi to nechtìjí slyšet, ale ty
letošní jsou již za polovinou. Pro nìkoho
je to smutná zpráva, ale podívejme se na
to trochu optimisticky - vždy ještì
pìkný kus zbývá a tu dobu mohou dìti
užít ještì spoustu zábavy a dobrodružství.
A nejenom dìti.
Léto se sice
pøehouplo do své druhé poloviny, ale
oblíbená grilovací sezóna je v plném
proudu. Teplé poèasí nás láká k trávení
volného èasu na èerstvém vzduchu a ke
spoleèným “grilovaèkám“ s pøáteli.

Datum vydání: 10.08.2017

Konec letních prázdnin sebou pøináší
také další oblíbenou sezónu - houbaøskou. Houbaøi tak jako každé léto
oprašují svùj houbaøský arzenál a
vydávají se na do našich lesù za úèelem
co nejlépe je prohledat a sebrat co
nejvíce krásných hub.
Konec léta sice se nebezpeènì rychle
blíží, ale neznamená, že si ho nemùžete
užít. Zapomeòte na vìèný shon a
udìlejte si také èas na sebe. Lenošte,
jeïte si zaplavat, vyrazte do ciziny nebo
tøeba jenom nìkam na procházku, dejte
si zmrzlinu. Prostì to zkuste.
Pøejeme vám krásný zbytek léta. ■
Vl. Kubelíková, redaktorka

Informace Obecního úøadu Nové Sedlo
?
Balónky doletìly daleko
V Novém Sedle pøistály dva obyèejné nafukovací balónky. Nebylo by na tom
nic divného, kdyby na nich nebyly zavìšeny kartièky a oba neabsolvovaly
stokilometrovou trasu, aby se z Nìmecka dostaly až k nám.
První balónek letìl ze 100 km vzdáleného Lichtensteinu (okres Landkreis
Zwickau, spolková zemì Sasko, Nìmecko) a poslal ho Nils Schreiber, žák první
tøídy. Nils pøeje všem dìtem a sobì
štìstí, zdraví, pøátele, radost a mír.
Druhý balónek putoval do Nového Sedla 140 km. Ve mìstì Weida
(okres Landkreis Greiz, spolková
zemì Durynsko, Nìmecko) Lea
Zoe Ulrich spolu se svými pøáteli u
pøíležitosti své konfirmace 4.
èervna 2017 vypustila na oblohu
spoustu balónkù a ráda by se dozvìdìla kam, až se dostaly. Prosí o poslání zprávy,
pohlednice.

Èestmír Šeda - Chudeøín
Klára Spodniaková - Sedèice

Adresy obou dìtí jsou
uloženy na
Obecním úøadu v Novém Sedle, jestli by nìkdo
mìl zájem
dìtem napsat,
mùže si je zde
vyzvednout. ■

Blahopøejeme a pøejeme
hodnì zdraví, spokojenosti.
a pohody.

Vl. Kubelíková,
redaktorka

Petr Sýkora, starosta

Jubilea
od 01.08. do 31.08.2017
V mìsíci srpnu oslaví
své životní jubileum:
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Usnesení z 8. zasedání ZO Nové Sedlo ze dne 26.7.2017

Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo:
- zámìr prodeje pozemkù p.è.: 574/9 o výmìøe 1556 m2, orná
pùda, p.è. 480/49 o výmìøe 280 m2, orná pùda, p.è. 480/50 o
výmìøe 190 m2, orná pùda, p. è. 480/51 o výmìøe 141 m2, orná
pùda v k.ú. Nové Sedlo u Žatce, p.è. 394/41 o výmìøe 749 m2,
zahrada v k.ú. Žabokliky
- Rozpoètové opatøení è. 5/2017 (viz pøíloha na OÚ Nové Sedlo)
- Spisový a skartaèní øád Obce Nové Sedlo
Pozn.: s úplným znìním se mùžete seznámit na úøední desce
?
Stùl na stolní tenis v

Èíòovì
Pro ty, kdo mají rádi venkovní
sporty, je v obci Chudeøín k
dispozici venkovní stùl na stolní

?
Sousedské posezení trávit volný èas. Jedná se

v Chudeøínì
Krytá posezení jsou v
dnešní dobì velmi oblíbená. Také v Chudeøínì
bylo vybudováno pøíjemné posezení, kde
mohou místní v klidu

o døevìný pøístøešek, s
velkým stolem a lavicemi, který stejnì jako
všechny truhláøské práce v našich obcích,
vyrobil pan Polyák. ■

?
Zámecký park

stromy, které ohrožovaly bezpeènost, byly
vykáceny, park prochází
cekovou úpravou. Pøed
otevøením zde budou
umístìny nové lavièky. ■

tenis. Protože se osvìdèil, byl
stejný umístìn také v Èíòovì.
Použití stolu je urèeno k rekreaènímu sportu pro širokou
veøejnost. ■

V zámeckém parku
pokraèují práce tak, aby
mohl být park co nejdøíve zpøístupnìn veøejnosti. Staré nemocné

pozemcích za høištìm. Majitelùm
domu
budou pøedány pozemky vèetnì
Pøed dokonèením je také všech pøípojek. Tím jim odpadá
výstavba inženýrských sítí na papírování a další starosti. ■
?
Od pozemku k novému

Kultura

?
Léto nepøeje rybníkùm
Èesko bojuje se suchem. Ve velkých øekách i malých potocích je
málo vody, hladiny rybníkù už nìkolik mìsícù klesají. Bohužel ani
obèasný déš situaci nezlepšuje. Sucho se nevyhnulo ani
Bøežanským rybníkùm, v jednom není voda vùbec, v druhém klesá
hladina. Proto upozoròujeme zákaz èerpání vody z tohoto rybníku.
Tìm, kdo zákaz poruší, hrozí finanèní postih. ■
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?
Turnaj v plážovém volejbalu
Po loòském výpadku se letos opìt konal turnaj v
plážovém volejbalu. Hracím dnem byla sobota 8.
èervence, kdy od ranních hodin bojovalo o
vítìzství šest smíšených dvojic volejbalistù. Ètyøi
volejbalisté pøijeli ze Žatce, jedna z Kadanì, ale
vìtšina úèastníkù byla místních.
Turnaj probíhal ve sportovním duchu, k vidìní
byla spousta výborných výkonù, osobního
nasazení, velkého povzbuzování a pohody.
Sluneèné poèasí provázelo hráèe celým sportovním dnem, takže u høištì na plážový volejbal
chybìla jenom ta pláž.
A kdo vyhrál? Tøetí místo obsadili Iveta Zyková
a Miloš Kubelík, druhé vybojovali bratøi Aleš a Vít
Hávovi a na prvním místì se po zásluze umístili
Lenka Korbelová a Milan Lacko. Plážový

...pokraèování ze strany 2
volejbal ale není jen pot a døina, ale i teplé sluníèko, mìkký
písek, setkání s pøáteli a skvìlá zábava. Proto nesmìlo
chybìt ani tradièní grilování a dobøe vychlazené pivko.
Úèastníci turnaje dìkují obecnímu úøadu za zapùjèení
stanù a penìžní dar na zakoupení pohárù pro vítìze. ■
Svìtla Kubelíková

?
15. roèník srazu „ Žab...” obcí
Pøed 15 lety vznikla v Žaboklikách tradice setkávání
obcí, které mají ve svém názvu slovní základ ŽABO.
Letošní jubilejní 15 roèník bude probíhat ve dnech 18. až
20. srpna v Novém Sedle a jeho hlavním organizátorem je
zastupitel obce pan Jan Sivok, který stál u založení této
tradice a všech setkání se pravidelnì zúèastòuje.
Organizátoøi zvou srdeènì všechny obèany našich obcí,
aby se pøišli spoleènì pobavit a podpoøit soutìžící
družstva.
redakce

?
Koncert v novosedelském kostele

Jako každý rok i letos probìhne v kostele Nejsvìtìjší
Trojice a sv. Václava V Novém Sedle podzimní koncert.

28. záøí od 17.00 hodin zde vystoupí se svým programem zpìvaèka Marcela Holanová.
Zpìvaèka Marcela Holanová zazáøila jako
hvìzda ve druhé polovinì osmdesátých let,
pozdìji se její kariéra dostala do útlumu, dodnes
ale vystupuje na pódiích i v televizi. Pøes
mimoøádný hlasový rozsah pronikala do širšího
povìdomí jen pozvolna, impulsem byl pro ni
import italské písnì Strano, která se v jejím
provedení stala velkým hitem pod názvem Ráno
(1985).
Její nejvìtší úspìch byl spojen se tøemi Karly
– Gottem, Svobodou a Šípem. Jejich spoleèná
píseò Èau, lásko (1986) katapultovala
Holanovou mezi opravdové hvìzdy populární
hudby, s Karlem Gottem pak nazpívala další
duet Náš song (1987). Krátce po sobì vydala dvì
LP desky (Sláva jsou bály, 1987; Óda na lásku,
1988). Novinkové album vydala v roce 1992
(Zabiju tì), její další CD jsou kompilacemi
starších hitù (To nejlepší z best of, 1995; Já
kráèím dál, 2004) nebo cover verzemi písní
jiných zpìvákù (Zùstávám dál, 1999). Návratem
k vlastnímu staršímu repertoáru je i její poslední
CD Jestli je na nebi Bùh (2010). ■
redakce
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Základní škola a Mateøská škola Nové Sedlo
?
UNICEF - Méïa Svìtobìžník
Dìti z MŠ i v dobì prázdnin, se zapojily do projektu od
UNICEF v rámci pomoci dìtem. Dìti si s medvídkem v naší
školce hrály, zapsaly se do kroniky a pasu, spoleènì s medvídkem
vyrábìly a malovaly, vzaly ho na høištì a i do postýlky. Méïu
Svìtobìžníka posíláme do další MŠ a snad se mu u nás líbilo.
Šastnou cestu :) ■
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NOVOSEDELSKÝ ZPRAVODAJ
LETNÍ KINO ŽATEC - Program na SRPEN 2017
Více informací o filmech najdete vždy na www.csfd.cz !!Promítáme od 21:00 h.
2.8.

Axolotl Overkill (Vary ve Vašem kinì)

3.8.

Zahradnictví: Rodinný pøítel

4.8.

Atomic Blonde: Bez lítosti

5.8.

Køižáèek (Vítìz KVFF)

28.7. a 6.8.

LETÍME (Zmìna v programu )

10.8.

Dunkerk - pozor ZMÌNA filmu ( film ÈARA má posunutý termín
premiéry)

11.8.

Annabelle 2: Zrození zla

12.8. a 18.8 Emoji ve filmu
13.8.

Svìt podle Daliborka

17.8.

Zabiják & bodyguard

19.8. a 25.8. Po strništi bos
20.8.

Spider-man: Homecoming

24.8.

Velká oøíšková loupež 2

26.8.

Temná vìž

27.8.

Barry Seal: Nebeský gauner

strana 5

NOVOSEDELSKÝ ZPRAVODAJ

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 SRPEN:
Moc hub
srpnových moc vánic
snìhových
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