Novosedelský
øíjen 2017
zpravodaj
císlo 10 rocník VII.

MÌSÍÈNÍK Obecního úøadu Nové Sedlo

V

ážení spoluobèané, opìt za
sebou máme zmìnu letního
èasu a tím i jistotu, že tu
máme ten "správný" podzim, ke
kterému patøí zejména úklid spousty napadaného listí a veškeré ty
podzimní práce na zahrádkách a k
Vám se dostalo další èíslo novosedelského zpravodaje.
Pomalu se nám blíží Vánoèní
svátky a obec pro Vás opìt pøipravuje kulturní akce, a už pro
nejmenší mikulášskou nadílku,
která se opìt bude konat v parku u
obecního úøadu spoleènì s rozsvícením vánoèního stromku za úèasti
èerta a Mikuláše, tak pro Vás
všechny Vánoèní koncert v kostele
sv. Václava.
Aby si dìti mohly v zimì, v
pøípadì dostatku snìhu, dobøe
zajezdit na saních, tak zamìstnanci
obce vyèistili stráò za obcí tzv.
"smrák” od náletových køovin atd.
Opìt v tìchto podzimních mìsících budou vyhlašovány rùzné
dotaèní tituly, kde i naše obec bude
žádat o nìkteré dotace napø. na
rekonstrukci objektu bývalé pily na
víceúèelovou sportovní halu, pøístavbu školky k budovì ZŠ, oprava
komunikací, na opravu kostela sv.
Bartolomìje v Žaboklikách atd.
V uplynulém mìsíci provedli
nìkteøí obyvatelé bytù z èp. 42, 43 a
44 úklid kolem kontejnerù na
tøídìný odpad, kde už to vypadalo
jak malé smetištì, tak vìøím, že už si
tam poøádek sami ohlídají (viz foto
uvnitø zpravodaje).
I nadále se tìšíme na Vaše
pøíspìvky do našeho zpravodaje,
kde máte možnost nás ostatní
seznámit se svými zážitky, zkušenostmi èi rùznými podnìty èi
námìty.
Pøeji Vám všem klidné pohodové
dny.
Petr Sýkora, starosta

Vážení ètenáøi zpravodaje, letošní
øíjen byl plný událostí. Skonèily nám
volby do Poslanecké snìmovny, skonèila
nám volební kampaò. Máme nové
poslance, nìjaké staronové, ale všechny
jsme si je právì zvolili a budeme s nimi
muset vydržet do dalších voleb. Ale
nebojme se, dalších voleb máme pøed
sebou v zásobì dost a dost. Jednu
pøedvolební kampaò máme za sebou, ta
prezidentská právì odstartovala
V noci - ze soboty na nedìli 29. øíjna
nám skonèil letní èas. Pokud nemáte
malé dìti nebo nedoèkavé pejsky, mohli
jste si nedìlní ráno užít v pohodì a
pøispat si hodinu navíc. Jestli vás ovšem
nerušila bouøe Herwart provázená
silným vìtrem, která se prohnala naší
republikou.
Teï nás èeká listopad, který bude možná
trochu smutný, ale musíme nabrat sílu na
další ještì nároènìjší mìsíc – vánoèní
prosinec.
Volby do Poslanecké snìmovny
Parlamentu Èeské republiky
konané ve dnech 20.10. – 21.10.2017
V okrsku èíslo 1 bylo do volebních
seznamù zapsáno celkem 734 volièù.
Volební komise vydala 289 obálek,
odevzdáno bylo 286. Z toho platných
hlasù 279, volební úèast èinila 39,37%.
Do volebních seznamù 1. okrsku jsou
zahrnuti také volièi z øad odsouzených.
Volební komise ve vìznici nezasedá po
celou dobu konání voleb, odsouzení mìli
ale možnost jít volit v urèenou hodinu v
pátek 20. øíjna. Do zvláštních seznamù
bylo zapsáno 435 oprávnìných volièù z
celkového poètu 464 odsouzených
mužù. O hlasování projevilo zájem 210
odsouzených. K volebním urnám se
dostavilo v Novém Sedle 138 volièù.
Tyto poèty jsou zahrnuty do celkového
volebního seznamu 1 okrsku. Odsouzení
jsou sice uvedeni ve zvláštních
volebních seznamech, výsledky voleb
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však jsou sèítány za celý volební okrsek
dohromady.
S velkou pøevahou zvítìzilo hnutí
ANO 2011, které obdrželo 105 hlasù. S
velkým odstupem 35 hlasù následuje
SPD-T.Okamura a KSÈM s 34 volièi.
Èeskou pirátskou stranu volilo 23 lidí a
ODS 20. 15 hlasù obdržela ÈSSD, 9
Strana svobodných obèanù, 7 Strana
zelených, 6 Starostové a nezávislí a 5
Strana Práv Obèanù. Po 3 hlasech získali
Øád národa-Vlastenecká unie, Rozumnístop migraci, Referendum evropské unii
a SPR-Republikánská strana M. Sládka.
2 lidi volili KDU-ÈSL a po 1 hlase
obdrželi Cesta odpovìdné spoleènosti,
Blok proti islámu-Obrana domova, TOP
09, Dobrá volba 2016, Èeská strana
národnì sociální a Dìlnická strana
sociální spravedlnosti.
V druhém volebním okrsku, kde volili
obèané Sedèic a Žaboklik bylo zapsáno v
seznamu 101 volièù. Vydáno obálek bylo
48, odevzdáno 48. Všechny hlasy byly
platné. Volební úèast tedy èinila 47,52%.
Zvítìzilo hnutí ANO 2011 se 17 hlasy,
tìsnì pøed SPD – T.Okamura, který
získal hlasù 16. Na tøetí pozici skonèila
KSÈM se 6 hlasy. Èeská pirátská strana
získala 3 hlasy a po 2 hlasech ODS,
ÈSSD a Starostové a nezávislí.
Celkem
byla v obci
Nové Sedlo
volební úèast 40,36%
a zvítìzilo
hnutí ANO
2011 se
37,30 platných hlasù.
Druhé v poøadí bylo
SPD
T,Okamura
– 15,59% a
tøetí KSÈM s 12,23% platných hlasù.
...pokraèování na str. 2
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Srovnání volebních výsledkù od roku 2002 do roku 2017
Obèanská demokratická strana
Èeská str. sociálnì demokratická
Komunistická str. Èech a Moravy
KDU-ÈSL
Strana zelených
Top 09
Èeská pirátská strana

Další obèánci byli uvítáni do
života

Ve støedu 18. øíjna odpoledne se v
obøadní síni novosedelského obecního
úøadu konala malá slavnost, pøi které
byli uvítáni do života naši nejmladší
obèánci. Novì narozené obèánky,
mezi kterými byli Michaela Roušarová, Petr Sýkora, Vlastimil Sokol a
Cao Ngoc Han uvítal starosta obce pan

Petøík Sýkora
Jubilea
od 01.11. do 30.11.2017
V mìsíci listopadu oslaví
své životní jubileum:
Helena Kubátová - Sedèice
Blahopøejeme a pøejeme
hodnì zdraví, spokojenosti.
a pohody.

2002
85
79
109
18
15
-

2006
160
102
73
8
32
-

2010
53
123
66
4
13
38
6

Petr Sýkora.
Každé miminko bylo slavnostnì
položeno do kolébky, rodièe se
podepsali do pamìtní knihy a odnesli si
na památku drobné dárky a pamìtní
list. Pro maminky byla pøipravena
kvìtina. Tradicí pøi vítání obèánkù v
Novém Sedle je i vystoupení dìtí z
místní základní školy.
Na závìr této malé slavnosti popøál
starosta obce dìtem i jejich rodièùm
šastný a spokojený život, plný štìstí,
lásky a radosti. K tomuto pøání se
pøipojuje také redakce zpravodaje.
Dìkujeme rodièùm, že se s námi
rozdìlili o svou radost a pøejeme jim i
jejich ratolestem hodnì zdraví a
krásných chvil, na které budou
vzpomínat celý život.■

Vlastimilek Sokol

2013
27
45
71
4
7
26
4

2017
22
17
40
2
7
1
26

Michaelka Roušarová

Cao Ngoc Han

Bouøe Herwart byla pro Èesko nejnièivìjší od orkánu
Kyrill
V nedìli 29. øíjna se prohnala republikou bouøe Hewart, která byla podle
meteorologù nejnièivìjší vìtrnou epizodou v Èesku od orkánu Kyrill v lednu
2007.
Silný vítr zasáhl také naše obce. Nezpùsobil ale žádné vážné škody na majetku,
ani ohrožení na životech obèanù. Hlášeny byly pouze škody materiálního
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charakteru – popadané vìtve starých stromù
(pøedevším v parku u zámeèku v Novém Sedle),
poškozené støechy rodinných domkù apod. V
polovinì obce Nové Sedle nešel asi od 08.00 hodin
elektrický proud, dodávka byla obnovena ve 14.00
hodin.
Na jiných místech republiky byla situace
podstatnì horší. Škody na majetku, komplikace v
dopravì a obìti na životech, to je bilance této bouøe.
Vítr vyvracel stromy a strhával støechy. Bez proudu
bylo v nedìli odpoledne více než pùl milionu
odbìratelù, veèer se poèet snížil na 300 tisíc. Bez
dodávek elektrické energie bylo v pondìlí ráno 120
tisíc odbìratelù energetické spoleènosti ÈEZ.■
redakce

Podzimní pábení s vùní peèených
buøtù a brambor
V nedìli 29.10.2017 se od 15.00 hod. konalo, i
pøes velmi silný vítr, Podzimní pábení s vùní
peèených buøtù a brambor. I pøes malou úèast
návštìvníkù to byla akce vydaøená a budeme se
tìšit na tradièní pábení pøíští rok :-).■

Život v našich obcích
V našich obcích pùsobí organizace, spolky ale i neoficiální
seskupení obèanù, které pro své
èleny a spoluobèany každoroènì
pøipravují mnoho akcí pro
pobavení nebo napøíklad zlepšení fyzické kondice. Pøesto se naši
obèané zamýšlejí nad tím, jestli
by toho nešlo dìlat víc. Bohužel
není v silách obecního úøadu
zajistit všechny akce personálnì.
Na to nemá dostatek zamìstnancù. Ale pokud budete chtít nìco
udìlat sami pro sebe - pøijïte.
Pomùžeme vám materiálnì,
pøípadnì s organizací. Ostatnì
takové akce již u nás mají
dlouholetou tradici. Namátkou
mùžeme jmenovat napøíklad
Podzimní pábení, Prvosenku
jarní, úèast na Chmelfestu,
Turnaj v plážovém volejbalu, ale
je jich daleko víc. Jsou to akce,
které obecní úøad sice nepoøádá,
ale finanènì je podporuje.
Nechceme dìlat pøímo anketu, kde by se lidé rozhodovali,

kterou z navržených akcí uskuteènit a kterou ne. Jde nám
pøedevším o vaši kreativitu, o to,
abyste nám pomohli doplnit
program o akce nové, které by
zajímali pøedevším vás. Napøíklad 3x v roce poøádá obec
koncert v kostele v Novém Sedle.
Poraïte nám, které zpìváky
nebo hudebníky byste zde rádi
vidìli. Pokud to bude ve finanèních možnostech obce, rádi je
pozveme. Pøivítáme však návrhy
nejen z oblasti kultury a sportu,
ale i nápady, jak vylepšit vzhled
našich obcí. Pøípadné námìty a
pøipomínky jsou vítány, stejnì
jako informace o sportovních a
kulturních akcích, které budou
organizovány v katastru obce a
pøilehlých obcích. Pokud nìkdo z
vás nìjakou takovou akci zorganizoval, napište o ní do Novosedelského zpravodaje.
Kontaktujte obecní úøad nebo
jeho zamìstnance osobnì nebo
písemnì, mùžete i anonymnì.■
redakce

redakce

Pøed úklidem v obci Sedèice

...a po úklidu vlastního nepoøádku obèanù z obce Sedèice
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?
Svoz bioodpadu

Svoz bioodpadu od rodinných domù bude obec
zajišovat do konce listopadu 2017. Pøesný
termín ukonèení svozu závisí na poèasí a bude
vèas oznámen.
Usnesení z 11. zasedání ZO Nové Sedlo ze
dne 25.10.2017
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo:
- zámìr prodeje èásti pozemku p.è. 350/1 v k.ú. Bøežany
u Žatce
- žádost ZŠ a MŠ Nové Sedlo o navýšení rozpoètu na rok
2017
- Hasièský záchranný sbor Ústeckého kraje - Smlouva o
umístìní koncového prvku varování è. 2017253
- stanovení ceny èásti pozemku p.è. 891/3 v k.ú. Nové
Sedlo u Žatce
- Rozpoètové opatøení è. 7/2017
- smìna pozemkù ve vlastnictví FARM Nové Sedlo p.è.
488/7 a 206 v k.ú. Nové Sedlo u Žatce s pozemky Obce
Nové Sedlo, které budou vybrány
- Petice od obèanù z obce Èíòov
Pozn.: s úplným znìním se mùžete seznámit na úøední
desce

Projekt ke
Svìtovému dni zvíøat
V tomto týdnu od 2. do 6.
øíjna probíhal na naší škole
projekt ke Svìtovému dni
zvíøat. Žáci 1. -3. roèníku si v
hodinách upevnili a procvièili
znalosti získané v hodinách
prvouky, øešili problémové
úkoly, poznávali domácí a
exotická zvíøata. V pracovních èinnostech si vyrobili
pomocí šablony koèièku, v

tìlesné výchovì si zacvièili
jako zvíøátka, v hudební
výchovì si zazpívali písnièky
o zvíøatech. Dìti pracovaly s
pomocí výukových programù
na interaktivní tabuli. Cílem
projektu bylo žáky seznámit s
problematikou vymírání nìkterých živoèišných druhù,
uvìdomìní si toho, jak èlovìk
svým chováním ohrožuje
živoèišné i rostlinné druhy. ■
Mgr. Jitka Zamrzlová
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Sorbon - pes fotbalista

Halloween v ZŠ

Program Sorbon – pes fotbalista se
nám i dìtem velmi líbil. Dìti se
vhodným a vìku pøimìøeným zpùsobem dovìdìly mnoho nových
poznatkù a informací o chování psù,
ale i o péèi, kterou jim musí vìnovat.
Kladem bylo i celkové shrnutí všech
informací na závìr.■

V pondìlí 30. øíjna si dìti z MŠ a žáci ze ZŠ v Novém Sedle udìlali a užili
halloweenský den.
Všechny dìti z MŠ si pøinesly kostýmy a masky a v nich strávily den plný
soutìží, taneèkù, her a absolvovaly prùvod vesnicí.
Žáci ze základní školy navíc sledovali krátká videa o zpùsobu oslav tohoto
svátku v anglicky mluvících zemích, zopakovali si a rozøíøili slovní zásobu z
tohoto tematického okruhu, na interaktivní tabuli øešili rùzné úkoly a nakonec
ztvárnili Halloween i výtvarnì. I odpolední pobyt v družinì se konal v
halloweenském duchu.■

Dravce a sovy
Dne 31.10. probìhl ve škole
výukový program zamìøený na
sokolnicky držené dravce a sovy.■

Podìkování
Chtìli bychom podìkovat rodièùm: p. Grušpierové za
krásnou dýni a zákusky k oslavì Halloweenu, p.
Kubelíkové za nákup vánoèních ozdob na vánoèní tvoøení,
p. Èechové za finanèní sponzorství. Dále dìkujeme
rodièùm, kteøí nám pøinesli sponzorské pøíspìvky ve formì sladkostí nebo papírù
na kreslení.■
Mgr. L. Souèková, øeditelka
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INFORMACE PRO RODIÈE
Dne 23.11.2017 od 15,30 hod. se koná tøídní schùzka ZŠ

HISTORIE
Naše kaplièky
Výklenková kaple je
menší sakrální stavba, ve
støední Evropì tradiènì
považovaná za typ kaple,
která ale postrádá vnitøní
prostor modlitebny. Její
oznaèení je odvozeno od
výklenku urèeného pro umístìní obrazu, sochy nebo
reliéfu odpovídajícího zasvìcení kaple. Bývá umístìna v krajinì podobnì jako
Boží muka nebo nìkdy u
studánek, podobu výklenkové kaple mívají i zastavení poutní nebo køížové
cesty.
Èasto oznaèována zdrobnìlinou kaplièka. Kaplièka
mùže stát samostatnì v
krajinì nebo v obci nebo
mùže být souèástí souboru
kaplièek èi být pøidružena k
jiné stavbì, napøíklad kostelu, domu èi ohradní zdi.
https://cs.wikipedia.org/

Tak tolik se o kaplièkách
mùžeme doèíst ve wikipedii.
Ale i my máme své kaplièky.
Stojí na návsi v Èíòovì,
Chudeøínì a v Žaboklikách,
jedna potom na polní cestì
mezi Novým Sedlem a
Liboèany. Kromì nich mùžeme v okolí nalézt množství menších, ale neménì
zajímavých staveb jako jsou
køíže, sloupy se sochami
nebo boží muka. Všechny
tyto stavby vyrùstaly v krajinì na památku šastných i
nešastných událostí, jako
projev díkù nebo k uctìní
mrtvých.
Dodnes nám podávají pøedevším svìdectví o našich
pøedcích. A právì naše kaplièky vám chceme pøedstavit podrobnìji:
V roce 1710 byla na návsi
vybudována statkáøkou z
Nového Sedla Marií Klárou
z Pottpusch kaple Bolestné
matky boží. Kaple nese
Claudensteinský znak s
n á p i s y ( F . C . B . V. B

Kaple Bolestné matky boží v Chudeøínì

M.C.B.C.) Kapli nechala
Marie Klára postavit z toho
dùvodu, že
majitel Sobìsuk pan
Eck,se dostal Marií Klárou
do sporu, když se jednoho
dne vyšší správní úøedník z
Chudeøína zúèastnil boho-

služby v kostele v Sobìsukách, zakázal zdej-ší
statkáø jemu a souèasnì
ostatním obyvatelùm Chudeøína další návštìvu kostela. Aby umožnila svým
poddaným úèast na bohoslužbách nechala zbožná statkáøka Klára z Pottpusch zbudovat kapli v
Chudeøínì, kde byly slouženy i svaté mše.
Kaplièka sv. Huberta v
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Žaboklikách
Patøí mezi naše „nejmladší“ kaplièky. V roce
2012 ji vybudovali èlenové
Mysliveckého sdružení Sedèice – Èeradice, na døevìnou
sochu sv. Huberta pøispìlo
nìkolik sponzorù vèetnì obcí
Nové Sedlo a Èeradice.
Vysvìcena byla v sobotu dne
30. èervna 2012 za úèasti
nìkolika desítek obèanù a
èlenù Mysliveckého sdružení
otcem Alexandrem Siudzikem - administrátorem
farnosti.■
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Kaplièka v Èíòovì
Tato novogotická kaplièka byla postavena roku 1874,
ale bližší informace nejsou k dispozici.

TJ Nové Sedlo
Vážení a milý sportovní pøátelé. V tuto chvíli zbývají
odehrát poslední tøi kola z podzimní èásti. Náš tým bohužel
nemùže hodnotit mìsíc øíjen jako úspìšný. Velmi pozitivní
je, že venku ještì v této sezónì nenašel soupeøe a zatím je
ve venkovních utkáních neporažen, ale velkou kaòkou na
této úspìšné sérii jsou zápasy domácí. Náš tým dokázal
naposledy zvítìzit na domácí pùdì v pátém kole proti
nováèkovi z Èernèic. Od té doby byl na domácí pùdì už
tøikrát za sebou poražen. Domácí zápasy jsou velkou
slabinou našeho týmu. Snažíme se zlomit nepøíznivou
bilanci a vìøíme, že v posledním domácím utkání podzimu
se nám to povede, jak po herní, tak po výsledkové stránce.
Tímto bych chtìl vyzvat všechny fanoušky, aby nás pøišli v
posledním domácím utkání podpoøit.
Ve výsledkovém servisu pod èlánkem se dozvíte
všechny výsledky utkání našeho týmu, odehraných v
mìsíci øíjnu.

Výsledky:
Nové Sedlo – Tuchoøice – 0:4
Braòany - Nové Sedlo - 0:3 ( Sitár 2x, Kohout)
Nové Sedlo - Chlumèany – 1:3 ( Sitár)
1.Sk Jirkov - Nové Sedlo – 1:0 P (0:0)
Zápasy v mìsíci listopadu:
12.11. od 14:00 – SKP Kadaò – doma
19.11. od 13:30 – Ervìnice B – venku

Kaplièka na cestì mezi Novým Sedlem a Liboèany.

U kaplièky bylo vybudováno posezení, kde se pravidelnì
na jaøe a na podzim scházejí obèané našich obcí pøi tradièních
akcích „Prvosenka jarní“ a „Podzimní pábení s vùní
peèených buøtù a brambor“. Bližší informace o tom, kdy byla
kaplièka vybudována nemáme.■
#

KLUB

Z

V

R

P

S

B

1.

TJ SOKOLObrnice

11

10

0

1

44:14

30

2.

TJ SOKOLTuchoøice

11

7

0

4

36:14

22

3.

TJ BaníkBø. Chomutov

11

7

0

4

35:37

21

4.

TJ NovéSedlo

11

6

0

5

32:19

20

5.

SKStrupèice

11

6

0

5

35:28

18

6.

SKFKChlumèany

11

6

0

5

32:22

17

7.

SKVIKTORIALom

11

6

0

5

23:29

17

8.

SKErvìnice-JirkovB

11

5

0

6

26:32

16

9.

SKÈernovice

11

4

0

7

25:32

13

10. 1. SKJirkov

11

5

0

6

23:43

13

11. SKÈernèice

11

4

0

7

23:22

12

11

4

0

7

28:42

12

11

3

0

8

29:43

10

11

4

0

7

21:35

10

Prosím všechny fanoušky a pøátelé sedelské kopané
aby pøišli podpoøit náš tým v posledních zápasech
12. SKPKadaò
podzimní èásti.
Sportu zdar a fotbalu zvláš. 13. FKBlažim

Jakub Èerný 14. FKBraòanyMlékárna
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NOVOSEDELSKÝ ZPRAVODAJ
MÌSTSKÉ DIVADLO ŽATEC - program na LISTOPAD 2017
2.11.
8.11.
10.11.
12.11.
14.11.
18:11
20.11.
22.11.
22.11.
23.11.
23.11.
28.11.

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

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

DOBRODRUŽSTVÍ HASTRMANA TATRMANA
KÁA A ŠKUBÁNEK (DIVADLO D 5)
ROK NA VSI (DS VRCHLICKÝ JAROMÌØ)
ÈERT A KÁÈA (DAP PRAHA)
VINCE AGWADA BLUES BAND (USA/CZ)
THOMAS ADÉS : ANDÌL SKÁZY
CHLAP NA ZABITÍ (PANTHEON PRODUCTION)
NEMILOVANÁ – Arnošt LUSTIG (
NEZMAØI
HODINA ZPÌVU S NEZMARY
MILUJI TÌ, ALE… (Divadlo PALACE)
IVO ŠMOLDAS S HOSTY

PRODEJNÍ SKLAD
TÌSTOVIN
OBILOVIN
SLUNEÈNICE

Pranostika na mìsíc
LISTOPAD:

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

Studený listopad zelený
leden.

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

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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