Novosedelský
záøí 2017
zpravodaj
císlo 9 rocník VII.

MÌSÍÈNÍK Obecního úøadu Nové Sedlo

V

ážení spoluobèané, opìt máte
pøed sebou další vydání
Novosedelského zpravodaje,
ve kterém se Vám opìt snažíme
pøinést nìkolik informací ze života a
dìní v našich obcích.
Bohužel už k nám dorazilo to
pravé podzimní poèasí, což mimo
jiné pro obec znamená více se
vìnovat úklidu obcí hlavnì spadaného listí, které stále padá a
padá....vìøím, že to naši zamìstnanci
opìt zvládnou tak, aby byl všude
poøádek.
V uplynulém mìsíci se opìt
udìlala øada vìcí: již se dokonèuje
výstavba inženýrských sítí, kde
bohužel došlo k nepøedpokládanému
prodražení na zasíování 11 stavebních pozemkù za høištìm, kdy až
pøi vlastní výstavbì se zjistilo, že èást
již provedené kanalizace, která se
provádìla v letech 2009, nebyla
správnì provedena, rovnìž tak i
vodovodní pøípojka, èímž došlo k
prodloužení termínu dokonèení akce.
V prostoru bývalé pily jsou už
inženýrské sítì prakticky hotové,
dodìlávají se hrubé terénní úpravy a
provádí se výkop pro pokládku el.
kabelu NN. Dokonèila se výstavba
gabiónové opìrné zdi v Žaboklikách,
kde se rovnìž dokonèují terénní
úpravy. Prùbìžnì se pracuje i na
víceúèelové sportovní hale, kde jsme
víceménì závislí na poètu odsouzených z místní vìznice, kteøí nám
tyto práce provádí, jelikož nìkdy
nìkteøí ods. neodolají nástrahám,
které se jim "nabízí" a pøichází o
možnost pracovat mimo vìznici.
Budu se opìt opakovat, ale byli
bychom rádi za Vaše pøíspìvky, a již
kladné èi záporné, pøípadnì Vaše
námìty co v našich obcích zlepšit
atd.
Na závìr bych Vám chtìl popøát
klidné a pohodové podzimní dny a
tøeba nás ještì zahøeje i trochu
podzimního sluníèka.

Vážení ètenáøi zpravodaje, v øíjnu
nás èekají další volby. Co se k nim dá
napsat? Pøed 89 lety vyšel v Lidových
novinách fejeton Karla Èapka k volbám,
který nás oslovuje dodnes:
KAREL ÈAPEK: Zatracené volby

Datum vydání: 09.10.2017

musili bychom všichni chodit s pìnou u
huby anebo mrtviènì zrudlým, živelným
rozhoøèením proti padouchùm jiných
politických nátìrù. Ve skuteènosti je celé
to rozèilení jen volební lež, ve skuteènosti ani ti, kteøí v pøedvolební
horlivosti jsou ochotni naøknout kandidáta jiné strany ze sedmi vražd, tøí
loupeží, smilstva proti pøírodì, podvodu, piklù proti republice, køivopøísežnictví, korupce a vùbec lumpárny, ani
ti nejsou opravdu do bìla rozžhaveni
volební vášní, nýbrž dìlají to "jen tak”
hlavnì proto, že jsou za to placeni. A
právì tato neupøímnost, tato neodpovìdnost, toto mínìní, že ze sebehorších injurií krev neteèe, dìlá volební
atmosféru tak nesnesitelnou, pøesnì
øeèeno tak nedùstojnou pro nás obèany,
kteøí máme býti taháni za nohu.
V pondìlí bude zase konec cyklónu a
nastane pokoj nad vodami; nad všemi
stranami bude záøit duha radosti "nad
naším zdrcujícím vítìzstvím”, anebo
nad "naším morálním úspìchem”, zatímco my plesající obèané si oddychneme – až do pøíštích voleb.■
Lidové noviny 30. 11. 1928
https://www.mlp.cz/cz/projekty/online-projekty/karel-capek/zajimavosti/

Promiòte, my, kdo se takto o volbách
vyjadøujeme (a je nás mnoho, tak
mnoho, že bychom na to mohli partaj
založit), nejsme namouduši proti
principùm demokracie ani nám není
obtížnou volební povinnost, rádi a
dokonce s jistou dùstojností pùjdeme v
nedìli odevzdat svùj hlasovací lístek, ale
pøitom si oddychneme: Bohudík že už je
po volbách.
Ona totiž pøed volbami a hlavnì v
posledních dnech pøed volbami nastává
s pøírodní nutností taková porucha v
morální atmosféøe, ba nejenom porucha,
ale pøímo cyklón. Noviny dští oheò a
síru na ty druhé strany, hrobové se
otvírají a z nich kromì jiného zápachu
vystupují dávno mrtvé aféry, kdekterý
mužíèek v redakci, který je jinak dobrý
manžel a otec, se mùže roztrhat samou
horlivostí, jak by našel nìco, èím by
rozèilil ètenáøe proti nìkomu z druhého
tábora.
Kdyby se mìlo soudit podle novin,
Usnesení z 10.zasedání ZO Nové Sedlo
ze dne 13.9.2017
Jubilea
Zastupitelstvo
na svém zasedání projednalo a
od 01.10. do
schválilo:
31.10.2017
V mìsíci záøí oslaví
své životní jubileum:

- Smlouvu mezi Obcí Nové Sedlo a GasNet, s.r.o.
Ústí nad Labem o podmínkách napojení, o
spolupráci a souèinnosti pøi realizaci
Božena Drnzíková plynárenského zaøízení a o smlouvì budoucí
Nové Sedlo
nájemní - plynofikace nových stavebních pozemkù
Jozef Kolárik - Sedèice
v k.ú. Nové Sedlo u Žatce
- Rozpoètové opatøení è. 6/2017 (viz pøíloha na
Blahopøejeme a
OÚ)
pøejeme hodnì zdraví,
- Zápis ze zasedání kontrolního výboru
spokojenosti.

Pozn.: s úplným znìním se mùžete seznámit na
úøední desce

Petr Sýkora, starosta
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volièù bojovat øada tradièních Škola
partají
jako ÈSSD, ODS, KSÈM
Volby pro rok 2017 vyhlásil
Ještì v roce 2011 bylo ve sklepení místní základní
nebo
KDU-ÈSL.
S umístìním na
prezident Miloš Zeman na
školy jenom harampádí. Jídlo pro dìti se dováželo a
nejzazší možný termín – pátek a èelních pozicích poèítá také ohøívané nemìlo vždy takovou kvalitu, jakou aby si
sobotu 20. – 21. øíjna. V Èeské ANO.
dìti a jejich rodièe pøedstavovaly. Dnes jsou sklepy
republice mùže v parlamentních
O poslanecká køesla letos vyklizené, dìti tu mají družinu, keramickou dílnu,
volbách volit každý obèan starší podle volebního webu usiluje vznikla nová uèebna, na zahradì je malé høištì, kde
18 let. Volí se v urèených rekordní poèet kandidátù, je jich hrají dìti „fotbal“ a jiné hry, høištì pro dìti z
volebních místnostech dle tr- pøes 7500. Na jedno místo ve mateøské školky s pískovištìm a skluzavkou a v
vlého bydlištì prostøednictvím dvousetèlenné dolní komoøe tak provozu je kuchynì, která pro dìti pøipravuje èerstvé
hlasovacích lístkù.
pøipadá takøka 38 adeptù. Po- jídlo tøikrát dennì.
dobnì
zastoupení žen na kanDo Poslanecké snìmovny ÈR
Škola je moderní, je vybavena poèítaèi,
didátkách
se pøiblížilo k nebýse chystá kandidovat nìkolik
interaktivními tabulemi a dalšími pomùckami, ale
desítek stran a hnutí. Ve volbách, valým 29 procentùm. Zvýšil se není nafukovací. Neroste jenom poèet dìtí, které
které se uskuteèní v termínu 20. prùmìrný vìk kandidátù, pøesáhl školu navštìvují, ale i nároky na vyuèování a na
– 21. øíjna 2017, bude o pøízeò 46 let. Vyplývá to z údajù, které prostory.
zveøejnil Èeský statistický úøad.
Jak již bylo uvedeno, spoustu problémù se
Informace o poètu a sídle volebních okrskù pro
podaøilo vyøešit, chybí však tìlocvièna. Budova
„Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR“
školy je z roku 1931 a tehdy se na vesnických
konané ve dnech 20. a 21. øíjna 2017
školách s tìlocviènami nepoèítalo. Tento problém
by se dal vyøešit, kdyby se našly nové prostory pro
Starosta Obce Nové Sedlo dle § 14c písm. f) zákona è.
247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu Èeské republiky a o zmìnì a mateøskou školku.
VOLBY 2017

doplnìní nìkterých dalších zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù (dále
jen „zákon“),
poskytuje tuto informaci o poètu a sídle volebních okrskù
v Obci Nové Sedlo
Okrsek èíslo 1:
Farní è. p. 36, Nové Sedlo (budova obecního úøadu)
Volièi obcí: Bøežany, Èíòov, Chudeøín a Nové Sedlo
Okrsek è. 2:
Sedèice è. p. 9 (budova knihovny)
Volièi obcí: Sedèice a Žabokliky
informaci o dobì konání voleb
v pátek 20.10.2017 – od 14:00 do 22:00 hodin
v sobotu 21.10.2017 – od 8:00 do 14:00 hodin

Koncert Marcely Holanové
Opìt se povedlo zaplnit kostel
v Novém Sedle témìø do
posledního místa, tentokrát na
koncert Marcely Holanové. Ve
ètvrtek 28. záøí se stal kostel
místem vystoupení jedné z
populárních zpìvaèek èeské
hudební scény. Marcela Holanová patøí mezi nebývalé hudební úkazy. Její povìstný hlas
má ojedinìlou a nezamìnitelnou
barvu. Diváci mohli slyšet nejen
nové písnièky, ale i staré známé
„hity“.

Jednou z variant by bylo umístit mateøskou školu
do místního zámeèku. Byla zde již v minulosti a ti,
kteøí ji navštìvovali, si pamatují, že to byla školka
prostorná a velmi hezká. Bohužel zámeèek byl
vrácen pùvodním majitelùm a malé dìti se vrátily
zpìt do budovy základní školy. Zámek zùstal více
než 25 let neobydlený a to se podepsalo na jeho
stavu. Aby mohl být opìt využíván jako školka,
musely by být splnìny všechny dnešní hygienické a
požární pøedpisy. Náklady na jeho opravu by byly
tak vysoké, že je to nad finanèní možnosti obce.
Další variantou je pøístavba ke stávající budovì
školy. I to je však otázkou pøedevším èasu a také
financí. Musí být zpracována projektová dokumentace, kterou jednak nikdo neudìlá ze dne na den
a také nepatøí k nejlevnìjším záležitostem. Potom se
musí sehnat peníze na stavbu a teprve pak mohou být
zahájeny stavební práce. Obecní úøad zažádal o
dotaci na tuto akci, bohužel mu zatím pøidìlena
nebyla.
Poslední možností tedy zùstává dostavba víceúèelové sportovní haly na místì bývalé pily. Po
jejím dokonèení sem v pøípadì nepøíznivého poèasí
budou dìti docházet na hodiny tìlocviku. Jinak mají
jako dosud k dispozici høištì s umìlým povrchem.■
program pozornì a se zaujetím, možná je jen trochu
mrzelo, že zpìvaèka zpívala sice naživo, ale
nepøivezla s sebou hudební doprovod a tak hudbu
museli poslouchat z playbacku. Nicménì atmosféøe
koncertu to nikterak neubralo a diváci odcházeli z
koncertu spokojeni. Dìkujeme všem, kteøí se ve
ètvrteèní podveèer byli na vystoupení podívat, a na
další koncert v novosedelském kostele se mùžeme
tìšit v období adventu. Vìøíme, že i pøed vánocemi
se sejdeme v hojném poètu a jako vždy bude dobrá
nálada. ■
Vl. Kubelíková, redaktorka

Zpìvaèka se sama ujala prùvodního slova, kterým prokládala jednotlivé skladby, a celý
koncert probìhl v krásné atmosféøe. Posluchaèi sledovali
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V Novém Sedle vznikla nová
tradice „Svatováclavských
koncertù“
Dominantu obce Nové Sedlo tvoøí
kostel Nejsvìtìjší Trojice a sv. Václava, který v souèasnosti slouží nejen
pro církevní obøady, ale i pro
mimoøádné kulturní akce. Novodobou
tradicí, která je pøímo s kostelem
spjata, jsou koncerty, které každý rok u
pøíležitosti svátku Svatého Václava,
patrona èeských zemí, kterému je
kostel zasvìcen, poøádá Obecní úøad v
Novém Sedle. V tento den patøí kostel
zpìvákùm, hudebním skupinám a
posluchaèùm. Vstup na tyto koncerty je
navíc dobrovolný.
V dnešním èísle Novosedelského
zpravodaje, bychom vám rádi pøipomnìli koncerty, které v kostele
dosud probìhly.
Vùbec první koncert se uskuteènil
pøed osmi lety 28. záøí 2009 u
pøíležitosti Setkání rodákù a Svatováclavské pouti. Vystoupila na nìm
ZUZANA STIRSKÁ A GOSPEL
TIME se svým repertoárem gospelu,
spirituálu a dalších hudebních žánrù.
Byla to první kulturní akce uskuteènìná v kostele a setkala se s velkým
ohlasem.
V následujícím roce 2010 se sice
žádný koncert neprobìhl, ale již v roce
2011 v den svátku sv. Václava
vystoupila v kostele populární a
oblíbená hudební skupina SPIRITUÁL KVINTET. Diváci v zaplnìném
kostele byli nadšeni nejen
hudebním repertoárem skupiny,
ale i podáním jednotlivých
skladeb. Bez použití zvukové
techniky, byl poslech spolu s
vynikající akustikou prostor
kostela pro pøítomné diváky velmi
pøíjemným zážitkem. Tímto
vystoupením také zaèala tradice
každoroèního poøádání koncertù.
V roce 2012 zazáøila a návštìvníky pøíjemnì pøekvapila

IRENA BUDWEISEROVÁ, za
doprovodu Víta Fialy, kontrabas,
Jaroslava Šindlera a Miroslava Linky,
kytary. Vnitøní prostory kostela byly
plnì obsazeny nejen sedícími, ale i
stojícími posluchaèi, kteøí dlouhotrvajícím potleskem dostateènì ocenili
koncert Ireny Budweiserové a její
doprovodné skupiny.
28. záøí 2013 nás navštívila jedna z
našich pøedních vokálních skupin
C&K VOCAL, která vystupuje s
nìkolika zdánlivì nesourodými hudebními žánry (folk, rock, blues, vážná
hudba). Na hudební scénì se pohybuje
již pøes ètyøi desetiletí.
Koncert probìhl ve výborné
atmosféøe, výteèní zpìváci s
osobitým repertoárem sklidili zasloužený potlesk a
C&K Vocal dokázal, že
zaslouženì patøí mezi špièku
ve svém oboru.
Výjimeènì vpøedveèer
svátku sv. Václava 27. záøí
2014 znìly kostelem v Novém Sedle písnì SPIRITUÁL KVINTETU. Pøesto-že tato
skupina vystupovala v naší obci již
podruhé, nìkolikanásobný potlesk a
pøídavky byly potvrzením mimoøádného zážitku, který sedmièlenný
Spirituál kvintet návštìvníkùm koncertu pøipravil. Je pravdou, že pro tak
mi-moøádný interiér, jako je zdejší
kostel, jsou písnì v podání této skupiny
jako stvoøené.
28. záøí 2015 vystoupila v kostele

Nejsvìtìjší trojice a sv. Václava v
Novém Sedle stálice naší populární i
klasické hudební scény, zpìvaèka a
kytaristka LENKA FILIPOVÁ.
Koncert v pùsobivém prostoru kostela
s nádhernou akustikou mìl neopakovatelnou a pøíjemnou atmosféru a
divákùm pøinesl skuteènì výjimeèný
zážitek. Komorní vystoupení pøineslo
ukázku rùzných žánrù, od popových
èeských a francouzských písní pøes
keltské balady až po klasickou
kytarovou hudbu.
Ti, kteøí pøišli 28. záøí 2016 do
kostela Nejsvìtìjší trojice a sv. Václava

v Novém Sedle, mìli možnost zažít
jedineèné vystoupení muzikálového
zpìváka, ex-zpìváka legendárních
skupin Precedens a Arakain a bronzového slavíka PETRA KOLÁØE.
Suverénním zpìvem, ale i èastým
oslovováním publika, si získal všechny
pøítomné, kteøí ho odmìnili dlouhotrvajícím potleskem.
Petr Koláø je
sice zvyklý zpívat pro vyprodané velké
haly, ale jeho výkon v malém
novosedelském kostele byl bravurní.
Zatím poslední – osmý „Svatováclavský koncert“ probìhl
letos a vystoupila na nìm svým
programem zpìvaèka Marcela
Holanová.
Urèitì se všichni shodneme na
tom, že koncerty oslovily širokou
veøejnost, a vìøíme, že nám tato
tradice bude pøinášet radost po
mnoho dalších let.■
Vl. Kubelíková, redaktorka

4. záøí 2017 zaèal nový školní rok
Žáky èeká v novém školním roce výuka
plavání, výuka na dopravním høišti,
zájmové kroužky, návštìva divadla, spousta
projektù a jiných akcí a èinností, které si pro
nì pøipraví paní uèitelky.
Všem dìtem a žákùm pøejeme hodnì
úspìchù ve škole, radosti a zážitky v novém
školním roce.■

Mgr. L. Souèková, øeditelka
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4. záøí 2017 v MŠ
S pøedškoláky trénujeme do školy každý den, zaèínáme roèním
I v mateøské škole zaèal nový školní rok. Vítáme obdobím, barvami a geometrickými tvary.■
všechny nové dìti i novou paní uèitelku. Pøejeme
všem, aby se vám v naší mateøské škole líbilo.■

Pohádka O veliké øepì
Dìti z mateøské školky si zahrály pohádku O
veliké øepì, kde se hravou formou seznámily se Zúèastnily se soutìží, kde si provìøovaly fyzickou zdatnost a
zvíøátky a postavami, které mìli moc práce s jednou dovednost v pøipravených soutìžích.
velikou øepou.■
Nakonec se naše družstvo umístilo na ètvrtém místì. Diplomem a
medailí za první místo v poznávání dopravních znaèek se stal náš,
teprve ètyøletý Vojtìch Šelemba, který poznal víc znaèek než
všichni pøedškoláci jak z naší MŠ, tak i z ostatních mateøských škol.
Gratulujeme!■

Ráno, když èekáme na kamarády se rozhodnì
nenudíme a stavíme si bunkr :)■

„Malý Soptík 2017"
Dne 11. záøí 2017 se vybraní dìti z naší mateøské
školy zúèastnily soutìže „Malý Soptík 2017“,
která se uskuteènila v Žatci v prostorách Chrámu
chmele a piva. Zde se seznámily s prací
profesionálních a dobrovolných hasièù a policie.
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Dopravní høištì

Preventivní screeningové vyšetøení zraku

Dne 21.9.2017 žáci 3. - 5. roèníku ZŠ byli na V mìsíci listopadu 2017 probìhne v naší škole preventivní
dopravním høišti v Žatci, kde se uèili o dopravní screeningové vyšetøení zraku pro dìti ve vìku 2 -10 let. V pøípadì
zájmu informujte p. uèitelky MŠ nebo ZŠ. Poplatek za vyšetøení
situaci na silnici a poznávali dopravní znaèky.■
zraku èiní 150 Kè.

TJ NOVÉ SEDLO
Vážení a milý sportovní pøátelé. Sedm kol z podzimní èásti
sezóny
je za námi a sedelští fotbalisté, jsou neustále v kontaktu s
Ve školní družinì se dìti pustily hned na zaèátku
èelem
tabulky.
Výsledkový servis najdete pod tímto sloupkem.
roku do práce a pod jejich rukama vzniklo již mnoho
Chtìl
bych
podìkovat
fanouškùm, za podporu, kterou nám v
pìkných výrobkù. Jeden z nich nám zdobí chodbu
dosavadním
prùbìhu
vyjadøovali,
a pøál bych si, aby to tak bylo i po
školy.■
zbytek podzimu.
Výsledky:
Nové Sedlo – Obrnice – 5:1 (Suchan 2x, Hodas, Hon, Votava)
Nové Sedlo – Èernovice - 1:7 (Hodas 4x, Èerný, Hon,
Krupièka)
Lom – Nové Sedlo – 4:3 P (Jarolím 2x, Hon)
Nové Sedlo - Strupèice – 2:3 (Kohout, Votava)
Blažim – Nové Sedlo – 3:5 (2x Jarolím, 2x Hodas, Votava)
Zápasy v mìsíci øíjnu:
14.10. od 12:30 – Tuchoøice – doma
22.10. od 15:30 – Braòany – venku
28.10. od 11:00 – Chlumèany – doma
5.11. od 14:00 – Jirkov - venku
Prosím všechny fanoušky a pøátelé sedelské kopané aby pøišli
podpoøit náš tým v druhé polovinì podzimní èásti.
Sportu zdar a fotbalu zvláš.
Jakub Èerný
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NOVOSEDELSKÝ ZPRAVODAJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

TJ SOKOL Obrnice
TJ Nové Sedlo
SK VIKTORIA Lom
SK Strupèice
TJ SOKOL Tuchoøice
TJ Baník Bø. Chomutov
SK FK Chlumèany
SKP Kadaò
1. SK Jirkov
SK Èernovice
FK Blažim
SK Ervìnice-Jirkov B
FK Braòany Mlékárna
SK Èernèice

7
7
7
7
7
7
6
7
7
7
7
6
6
6

6
5
5
4
4
4
4
3
3
2
2
2
2
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
2
2
3
3
3
2
4
4
5
5
4
4
5

33:13
28:12
15:13
27:18
19:11
22:29
22:14
23:26
16:31
16:20
18:28
14:22
11:22
6:11

18
16
14
13
12
12
11
9
8
7
7
6
5
3

MÌSTSKÉ DIVADLO ŽATEC - kompletní program na
ØÍJEN 2017
1.10.
4.10.
5.10.
5.10.
7.10.
9.10.
14.10.
16.10.
19.10.
23.10.
23.10.
24.10.
25.10.
27.10.
29.10.

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

15:00
8:45 / 10:15 / 14:00
9:00
19:00
18:45
19:00
18:45
19:00
19:00
8:30 a 10:00
19:00
19:00
8:45 / 10:15 / 14:00
19:00
19:00

PRINCEZNY JSOU NA DRAKA
ZAÈAROVANÝ LES
PETR A LUCIE
ØEDITELSKÁ LOŽE
Vincenzo Belini : NORMA
NEAL BLACK & THE HEALERS
W.A.MOZART : KOUZELNÁ FLÉTNA
MICHAEL MAYO QUARTET
VÌRA & HER PEOPLE
DOBRODRUŽSTVÍ HASTRMANA TATRMANA
V PAØÍŽI BYCH TÌ NEÈEKALA, TATÍNKU
RUSKÁ ZAVAØENINA
REVUE Z KUFRU
KONCERT EDITY ADLEROVÉ
ØÍMSKÉ NOCI

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 ØÍJEN:
V øíjnu
mráz a
vìtry leden,
únor teplý.

Registrace: MK ÈR E 19892, BEZPLATNÝ VÝTISK, VYDÁNO V POÈTU 250 ks. - periodický tisk územního samosprávného celku.
Redakèní rada: Vlasta Kubelíková, Petr Sýkora, Milan Bukovský, grafická úprava: Dita Sýkorová.
Vydavatel (sídlo): Obec Nové Sedlo, Farní 36, Nové Sedlo, 438 01 Žatec, IÈ: 00265292, tel.: 415 786 113, e-mail: obec@nove-sedlo.cz, www.nove-sedlo.cz.
Poznámka: Redakce neodpovídá za obsah èlánku, za ty odpovídá jejich autor. Text neprochází jazykovou úpravou.
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