Novosedelský
listopad 2017
zpravodaj
císlo 11 rocník VII.

MÌSÍÈNÍK Obecního úøadu Nové Sedlo

V

ážení spoluobèané, mrazivé dny už nám pomalu
klepou na dveøe a tak se
Vás pokusíme informovat a snad
i nìkteré potìšit dalším vydáním
Novosedelského zpravodaje, kde
pøinášíme øadu novinek a fotografií.
V minulém zpravodaji jsme
Vás žádali o návrhy a nápady co
zlepšit v našich obcích, jakou
kulturní akci poøádat atd. a
bohužel na obecní úøad žádný
nápad, návrh nedorazil. Zøejmì
to vypadá, že jsou všichni spokojeni, což nás samozøejmì tìší,
ale na druhou stranu se k nám
dostávají informace, jak nìkteøí
naši spoluobèané povídají ...",
jak se v obci nic nedìje, žádná
poøádná akce apod.". Rád bych
je chtìl tímto požádat, a pøijdou
na obecní úøad a øeknou, co by si
pøáli, co by se jim líbilo. Myslím
si, že by to prospìlo vìci a tøeba
bychom k nìjakému závìru
dospìli…co øíkáte?
Závìrem Vám všem pøeji v
novém roce mnoho zdraví, štìstí,
osobních i pracovních úspìchù
a klidné prožití Vánoc.
Petr Sýkora, starosta
Jubilea
od 01.12. do 31.12.2017
V mìsíci prosinci oslaví
své životní jubileum:
Jozef Èechoviè - Nové Sedlo
Danuše Vacková - Nové Sedlo
Alla Alföldiová - Nové Sedlo
Rudolf Špác - Nové Sedlo
Blahopøejeme a pøejeme hodnì
zdraví, spokojenosti.
a pohody.

Datum vydání: 11.12.2017

Vážení ètenáøi zpravodaje, nechceme vás strašit, ale Vánoce jsou za
dveømi. Nìkdo se nemùže doèkat, má
pocit, že se èas neskuteènì vleèe, jiný je
ve stresu, co všechno zbývá zaøídit,
nakoupit, pøipravit. Už mám napeèeno?
Ještì nemám nakoupeny dárky! Ještì
nemám uklizeno!
A najednou je tady dlouho oèekávaný
Štìdrý den s krásnou vánoèní atmosférou. Pøedvánoèní shon je za námi,
máme naklizeno, cukroví voní, dárky
jsou zabalené, slavnostní veèeøe
pøichystaná. Je tu èas, ke kterému patøí

tradice a povìry, kterým sice moc
nevìøíme, ale radìji je dodržujeme: „Co
kdyby.“
Dìti se tìší na Ježíška, školáci a
studenti na vánoèní prázdniny, dospìlí
na èas prožitý v klidu a pohodì v kruhu
rodinném, na cinkot sklenièek s trochou
alkoholu. My vám, milí ètenáøi, pøejeme, abyste letošní Vánoce prožili v
klidu a v pohodì, s lidmi, kteøí jsou vámi
nejbližší. Poseïte s nimi a oslavte
pøíchod Nového roku. A v roce 2018 a
vás provází jen štìstí, klid a radost.■

Adventní koncert kvùli opravì
kostela neprobìhne

kostela bylo postaveno lešení a vzhledem k probíhajícím opravám stropních
maleb, by nebylo možné zajistit
bezpeènost návštìvníkù koncertu.
Letos sice adventní koncert nebude,
ale tìšíme na pøíští rok, kdy si lidé budou
moci znovu vyslechnout pár vánoèních
melodií a pøivítat další Vánoce.■

K vánoènímu èasu obce Nové Sedlo
neodmyslitelnì patøí adventní koncert,
který obec poøádá v kostele Nejsvìtìjší
Trojice a sv. Václava. Každý rok jsme se
mohli tìšit na vystoupení dìtí ze
Základní a mateøské školy v Novém
Sedle, které zpívaly koledy spoleènì se
žateckým sborem Camerata.
Letošní adventní koncert však z
dùvodu oprav interiéru kostela neprobìhne. Církev získala potøebné finance
na rekonstrukci kostela a v mìsíci
listopadu zaèala s opravami. Uvnitø

Vl. Kubelíková, redaktorka

Vl. Kubelíková, redaktorka

Usnesení z 12. zasedání ZO Nové Sedlo ze dne 29.11.2017
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo:
- Smlouvu s ÈEZ Distribuce, a.s. o zøízení vìcného bøemene služebnosti è. IE
12-4002852/VB/1 v k.ú. Sedèice
- Žádost spoleènosti KOMPAKT spol. s r.o. o pøíspìvek na realizaci projektu
„Sociální automobil” ve výši 10 000,- Kè
- Smlouvu skupiny ÈEZ Prodej - pokraèování v dodávce elektøiny è.
1200199424 - Nové Sedlo, Sedèice
- Výzvu dotaèního programu - „Podpora spolkové èinnosti 2018"
- Rozpoètové opatøení è. 8/2017 (viz pøíloha na OÚ)
- Plán inventur na rok 2017
Pozn.: s úplným znìním se mùžete seznámit na úøední desce
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NOVOSEDELSKÝ ZPRAVODAJ
Soutìž „O NEJORIGINÁLNÌJŠÍ
VÁNOÈNÍ VÝZDOBU“
Vánoce se nezadržitelnì blíží a k
nim patøí samozøejmì i vánoèní
dekorace. Máte svùj domov vyzdobený, ale vaše okna, terasy, zahrádky
vùbec nenasvìdèují tomu, že advent
je tady? Napravte to a pøi každém veèerním návratu domù vás pøivítá duch
nejkrásnìjších svátkù v roce.
Po loòském úspìchu soutìže o
Nejkrásnìjší vánoèní výzdobu, kdy
se naše obce rozzáøily nápaditou a
zajímavou svìtelnou výzdobou, se
Obec Nové Sedlo pro rok 2017
rozhodla vyhlásit soutìž „O nejoriginálnìjší vánoèní výzdobu“ oken,
štítù, balkónù, pøedzahrádek, ……..
Výsledky budou zveøejnìny v
prosincovém vydání
Novosedelského zpravodaje.
Výstavba rodinných domù
pokraèuje
Nové Sedlo je stále se rozvíjející
obec, která nabízí pøíjemné životní
prostøedí, obèanskou vybavenost,
školu, školku a velmi dobré spojení do
okolních mìst. Také proto se podaøilo
prodat všechny stavební pozemky,
které obec nabídla zájemcùm o stavbu
rodinných domkù. V souèasné dobì
zaèala výstavba dvou domkù v lokalitì bývalé pily a v lokalitì za høištìm,
kde již jeden rodinný dùm stojí,
pokraèuje stavba dalšího.
Cílem výstavby je vytvoøit moderní
obec, která se bude pøirozenì rozvíjet
a bude zajišovat spokojený život
svých obyvatel. ■

Stavební práce v obcích
Ulice, která vede od hospody horní
èástí Sedèic, patøila dlouhodobì k
nejhorším komunikacím v této obci.
Obrovské výmoly, nespojitý materiál,
bláto. To je jenom èást problémù,
kterým byli vystaveni obèané žijící v
této èásti obce. Øadu let plánována
výstavba nové silnice, byla vzhledem k
nedostatku finanèních prostøedkù
neustále odkládána. Dnes je nová

komunikace v délce cca 500 metrù
hotova. Práce byly provedeny v mìsíci
listopadu a celkové náklady stavby
èinily cca1 000 000,- Kè.
Také v Èíòovì byly v tomto mìsíci
dokonèeny stavební práce na komunikaci, která tím zhruba po dvou letech
dostala svou koneènou podobu.
V Žaboklikách, kde hrozil sesuv
stránì, byla vybudována nová opìrná
zeï z gabionových košù.■

A zase ty ètyøkolky...
(...abychom vyvedli ètyøkolkáøe ze „zaujatosti” pana starosty vùèi
ètyøkolkáøùm, níže zveøejòujeme e-mail obèanky z Nového Sedla (redakci
známé) a vyjádøení pana Dìrky - FARM Nové Sedlo, s.r.o.)..
: dobrý den chtìla bych vás tímto
poprosit zda mùže mùj syn projíždìt na 4kolce pøes vás pozemek
(pole)jezdí na pískovnu.Nedavno ho chytil starosta a vyhrožoval mu a
jeho kamarádovi že je schodí dolù atd že jezdí pøes jeho pozemek
bylo mi ale øeèeno že pozemek pole patøí vám. Dekuji moc......
Dobrý den. Na Váš dotaz je pouze jedna odpovìï. Na ježdìní jsou

Vl. Kubelíková, redaktorka cesty a né pole a louky. V loòském roce jsme dostali pokutu za

UPOZORNÌNÍ
Upozoròujeme všechny
obèany, že podatelna
OÚ Nové Sedlo bude

od 22.12.2017 do
2.1.2018 UZAVØENA!
Ti z Vás, kteøí nemají
zaplacené poplatky za rok
2017
žádáme, abyste tak uèinili
nejpozdìji do 21.12.2017.

vyježdìné cesty v polích a loukách od myslivcù a rybáøù.
Kontrola to brala jako nešetrný pøístup a stálo to 54 000, Kè.
Proto nemohu než souhlasit se starostou a každého vyhnat. V
pøípadì škody i nahlásit policii. To je totiž jediné co mùžeme. Dìrka.
dìkuji oni jen projíždí jezdí pomalu a nejsou sami jezdí tam i
traktorem. atd. Žádnou škodu na vašem majetku nedìlají mají
dìtské 4kolky a ty ani rychle jezdit nemùžou..
Dita Sýkorová

Vánoèní tvoøení s rodièi a
dìtmi

Dìkujeme rodièùm, prarodièùm,
dìtem, ale i bývalým žákùm naší
školy, že pøišli dne 28.11.2017
mezi nás a spoleènì jsme
promìnili ètvrteèní odpoledne v
radostnou atmosféru s nádechem
OÚ Nové Sedlo Vánoc.■
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Soutìž VHV Žatec
Ozdoby na vánoèní stromeèek

Naše škola se opìt po roce zapojila do soutìže, kterou poøádá firma VHV
Žatec. Do soutìže se zapojili dìti z MŠ a žáci ze ŠD. Prosíme rodièe o svùj
hlas na facebooku. Dìkujeme.■
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NOVOSEDELSKÝ ZPRAVODAJ
HISTORIE ADVENTNÍCH
KONCERTÙ V
NOVOSEDELSKÉM
KOSTELE
Jak jsme uvedli výše v letošním roce neprobìhne tradièní
adventní koncert v kostele Nejsvìtìjší Trojice a sv. Václava v
Novém Sedle. Proto bychom rádi
V roce 2013 se poslední
adventní sobotu zcela zaplnìný
kostel mohl zaposlouchat do
vánoèních písní, které pøednesly
dìti z místní Základní a Mateøské
školy. Dìti se velice snažily a po
poèáteèním ostychu ukázaly, že
17. prosince 2014 slavnostní
adventní atmosféru doprovodil
svým vystoupením Žatecký
pøíležitostní sbor a dìti ZŠ a MŠ
Nové Sedlo. Koncert, a pøedevším jeho závìr, kdy pøednesl
koledy Žatecký pøíležitostní sbor
spoleènì s našimi dìtmi, se setkal
s vdìèným diváckým ohlasem.

pøipomnìli koncerty pøedcházející.
Vùbec první adventní koncert
se uskuteènil 18. prosince 2011 a
vystoupil na nìm Žatecký
pøíležitostní sbor. Svou originalitou a pøednesem bez použití
zvukové a hudebnì doprovodné
techniky nasadil vysokou laku
všem dalším koncertùm.
se na toto vystoupení peèlivì
pøipravovaly. Poté následoval
koncert, na kterém vystoupilo
komorní duo Lada a Radek. K V prosinci roku 2012 jsme se setkali ve
dobré atmosféøe jistì pøispìla slavnostnì osvìtleném kostele sv. Václava v
nejen skvìlá muzika, ale i Novém Sedle s pìveckými sbory Permoníèek
výborný „svaøák“ a èaj.
Most a Èmeláèek Žatec. Po úvodních písních Jana
Höniga, který zároveò celý koncert moderoval,
nastoupili do zcela zaplnìného kostela oèekávaní
zpìváèci. Dìti pod vedením sbormistrynì paní
Evy Hodkové a za hudebního doprovodu Mariána
Hodka pøedvedly program plný koled a vánoèních
písnièek. ■

TJ NOVÉ SEDLO

Vítanou pøíležitostí k
zastavení v pøedvánoèním shonu byl tradièní adventní koncert,
který se konal ve støedu
16. prosince 2015. Zaznìly krásné vánoèní
koledy v podání pìveckého sboru Camerata
ze Základní umìlecké
školy Žatec. Na závìr
koncertu pøišly zazpívat
všem pøítomným „novosedelské“ dìti.
Koncem roku byla v kostele Nejsvìtìjší Trojice a sv. Václava
dokonèena generální rekonstrukce historických varhan a jejich
premiérové pøedstavení odehrálo v pondìlí 19. prosince 2016 pøi
tradièním adventním koncertu.
Varhany se rozeznìly pod prsty
pana Miroslava Rysky a za
doprovodu dvou trumpetistù
pøekvapily všechny pøítomné
posluchaèe. Poté se kostelem
rozeznìly koledy v podání dìtského pìveckého sboru Camerata
ze Základní umìlecké školy v
Žatci a následovalo spoleèné
vystoupení s dìtmi z místní
Mateøské a základní školy. Celý koncert ukonèily skladby, které
stejnì jako na zaèátku zaznìly z kùru kostela.
Podìkování patøí Obecnímu úøadu, který tuto akci již
pravidelnì organizuje, paní øeditelce a celému uèitelskému sboru
Základní a mateøské školy, ale pøedevším našim dìtem.■
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Vážení a milý sportovní pøátelé. Podzimní èást
sezóny 2017/2018 je za námi a pro náš tým, který
hraje krajskou soutìž už tøetím rokem, skonèil
tento podzim doslova snovì. I pøes nìkolik proher
na domácím høišti si naši hráèi udrželi venkovní
neporazitelnost a s 26 body na kontì obsadili v
poloèase soutìže krásné druhé místo, když ztrácejí
na vedoucí Obrnice 7 bodù a na tøetí Tuchoøice
mají náskok pouhého bodu. Takto poskládaná
tabulka slibuje velice tuhé boje o nejvyšší pøíèky v
jarní èásti sezóny.
Výsledky z listopadu:
Nové Sedlo - SKP Kadaò – 3:2 ( Jarolím,
Suchan, Sitár)
Ervìnice B – Nové Sedlo – 1:4 ( Suchan 2x,
Kohout, Haštaba)
Chtìl bych tímto podìkovat všem hráèùm za
skvìlé výkony, které pøedvádìli po celý podzim a
popøát jim mnoho štìstí do jarní èásti soutìže.
Speciální podìkování patøí Jiøímu Jarolímovi a
Josefu Kyjacovi za jejich obìtavost v trénincích i
zápasech.
Dále bych chtìl podìkovat Všem, kteøí se
podílejí na chodu klubu. A už je to pøíprava hrací
plochy, obsluha pøi zápasech, peèení klobás, nebo
výbìr vstupného.
Dále bych chtìl podìkovat Vìznici Nové Sedlo a
všem sponzorùm, kterými jsou: Severoèeské
štìrkovny a pískovny, pivovar Žatec, Farma
Naxera.
Nejvìtší podìkování patøí zastupitelstvu obce
Nové Sedlo, za jejich podporu klubu, bez které by
nebylo možné dìlat fotbal v Novém Sedle na
takové úrovni na jaké v souèasnosti je.
Speciální podìkování patøí starostovi obce

NOVOSEDELSKÝ ZPRAVODAJ
Nové Sedlo Petru Sýkorovi, který se zasloužil o vyjednání
možnosti èerpání vody ze studny patøící ZNZ Rakovník,
vyjednal možnost kopání výkopu pøes pozemky soukromých
vlastníkù a zaøídil trubku potøebnou pro dostávání vody do
areálu sportovištì Nového Sedla. Tímto doufám, že vleklé
problémy s nedostatkem vody v letních mìsících už budou
zažehnány a podaøí se nám udržet høištì zelené a provozu
schopné.
Na konec bych chtìl jménem klubu TJ Nové Sedlo Všem
popøát, klidné prožití vánoèních svátkù, hodnì štìstí a zdraví
do nového roku.■
Jakub Èerný

MÌSTSKÉ DIVADLO ŽATEC – program
na PROSINEC 2017
5.12.
6.12.
7.12.
11.12.
12.12.
12.12.
14.12.
16.12.
17.12.
18.12.
19.12.
22.12.
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8:30/10:15/11:45 DIVADELNÍ
PØEDSTAVENÍ V
ANGLIÈTINÌ (
8:45/10:15/14:00 OD ÈERTA K JEŽÍŠKOVI
19:00
BEX MARSHALL BLUES
BAND (UK/CZ)
19:00
CENA ZA NÌŽNOST DAN GORDON
8:45/10:00/12:00 SVÌT KOLEM NÁS
17:00
VÁNOÈNÍ KONCERT
ZUŠ
8:30 a 10:00
SETKÁNÍ PØED
BETLÉMEM
16:00 a 19:00
VÁNOÈNÍ KONCERT J.J. RYBA: ÈESKÁ MŠE
VÁNOÈNÍ "HEJ, MISTØE!"
15:00
DVA SNÌHULÁCI O
VÁNOCÍCH
19:00
DOMÁCÍ @ ŠTÌSTÍ. IHNED
7:00 a 18:30
MOŽNÁ PØIJDE I JEŽÍŠEK Vánoèní pøedstavení žákù ZŠ
KOMENSKÉHO ALEJ
9:00
VÁNOÈNÍ AKADEMIE
Vánoèní akademie studentù
A SOŠ ZEMÌDÌLSKÉ A
EKOLOGICKÉ

NOVOSEDELSKÝ ZPRAVODAJ
DIGITÁLNÍ KINO ŽATEC – PROSINEC 2017
1.12.

17:30

PADDINGTON 2

1.12.

20:00

LIGA SPRAVEDLNOSTI 3 D

2.12.

20:00

KVARTETO

3.12.

20:00

KVARTETO

5.12.

20:00

7 ŽIVOTÙ

6.12.

20:00

ALIBI NA KLÍÈ

8.12.

17:30

PØÁNÍ K MÁNÍ

8.12.

20:00

MATKY NA TAHU O VÁNOCÍCH

9.12.

15:00

PØÍŠERÁKOVI 3 D

9.12.

17:30

PØÁNÍ K MÁNÍ

9.12.

20:00

ZAHRADNICTVÍ: NÁPANÍK

10.12.

15:00

EARTH: DEN NA ZÁZRAÈNÉ
PLANETÌ

10.12.

17:30

KVARTETO

10.12.

20:00

NÁDECH PRO LÁSKU

13.12.

17:30

PADDINGTON 2

13.12.

20:00

VÁŽENÝ OBÈAN – FILM S
PØÍVLASTKEM

14.12.

17:30

PØÍŠERÁKOVI 3 D

14.12.

20:00

STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIÙ 3 D

15.12.

17:30

PØÁNÍ K MÁNÍ

15.12.

20:00

STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIÙ 3 D

17.12.

20:00

STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIÙ 3 D

20.12.

17:30

EARTH: DEN NA ZÁZRAÈNÉ
PLANETÌ

20.12.

20:00

MADAM SLUŽEBNÁ

21.12.

17:30

PØÁNÍ K MÁNÍ

21.12.

20:00

JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI! 3 D

22.12.

17:30

LADÍME 3

22.12.

20:00

ŠPINDL

23.12.

17:30

JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI! 3 D

23.12.

20:00

ŠPINDL

23.12.

15:00

FERDINAND 3 D

25.12.

17:30

ŠPINDL

25.12.

20:00

STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIÙ 3 D

26.12.

17:30

STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIÙ 3 D

26.12.

20:00

JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI! 3 D

27.12.

15:00

FERDINAND 3 D

27.12.

17:30

ZAHRADNICTVÍ: NÁPANÍK

27.12.

20:00

ŠPINDL

28.12.

15:00 (2 D)

FERDINAND

28.12.

17:30

STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIÙ 3 D

28.12.

20:00

JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI! 3 D

29.12.

15:00

EARTH: DEN NA ZÁZRAÈNÉ
PLANETÌ

29.12.

17:30

PO STRNIŠTI BOS

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

PRODEJNÍ SKLAD
TÌSTOVIN
OBILOVIN
SLUNEÈNICE

PRANOSTIKA na
mìsíc PROSINEC:

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

Jaké zimy v prosinci,
taková tepla v
èervnu.

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