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MÌSÍÈNÍK Obecního úøadu Nové Sedlo

V

ážení spoluobèané, v
dalším novém èísle Novosedelského zpravodaje
Vám opìt pøinášíme informace,
zajímavosti a i trochu historie z
našich obcí. Vypadá to, že nás už
nadobro opustila zima a i velké
mrazy, které nás postihly a
budeme moci zahájit nìkteré
venkovní stavební práce, které
byly pøes zimu pøerušeny. V
závislosti na vývoji poèasí budou
také zahájeny práce na údržbì
travnatých ploch. Rovnìž bude v
prùbìhu dubna obnoven svoz
bioodpadu a probìhne svozová
sobota nadmìrného odpadu tak
jako každoroènì, termín bude
upøesnìn.
Opìtovnì bych chtìl pøipomenout, že bychom moc rádi
uvítali od Vás, Vás obèany našich
obcí více se zapojit a zpestøit každé
nové èíslo zpravodaje Vašimi
pøíspìvky, námìty èi názory.
Možná že se k Vašim uším
donesla informace o nalezení
dvou štìòat pøed cca 14 dny
vyhozených v mrazu u kaplièky
které tam nalezl jeden místní
obèan, kterému nebyli lhostejní a
štìòata si odnesl domù. Ihned
informoval místostarostu a obec
zajistila jejich odvoz do útulku v
Jimlínì. Dnes jsem se dozvìdìl, že
jedno štìnì tuto akci nepøežilo a
druhé se již dostalo k novému
majiteli a urèitì k lepšímu a
zodpovìdnìjšímu èlovìku než byla
pùvodní "milovnice zvíøat" . Moc
rád bych teï použil peprnìjších
slov, ale bohužel bych tím nejspíš
porušil tiskový zákon.
Závìrem bych chtìl všem
slušným lidem popøát hezké jarní
dny plné sluníèka a pohody.
Petr Sýkora, starosta

Vážení ètenáøi zpravodaje, od
vydání prvního èísla Novosedelského
zpravodaje vás seznamujeme s historií
obce Nové Sedlo vèetnì spádových
obcí. Zveøejòujeme archivní písemné a
fotografické dokumenty, které máme k
dispozici. Od ledna 2011 bylo již vydáno
85 èísel zpravodaje a jen ve výjimeèných pøípadech, se v nich o historii
nehovoøilo. Ale i témata èasem dojdou.

Datum vydání: 09.03.2018

Opìtovnì se na vás obracíme s prosbou
– udìlejte si chvíli èas a nahlédnìte do
svých fotoalb a zvažte, zda nìkterá z
fotografií nebo pohlednic zachycuje
historické okamžiky z dìní v našich
obcích a mohla by rozšíøit fotoarchiv
kroniky Obce Nové Sedlo. Vaše písemné
dokumenty nebo fotografie budou
šetrnou metodou naskenovány a vráceny v nepoškozeném stavu. Dìkujeme.
Vl. Kubelíková, redaktorka

Škola v pøírodì – Boží Dar
Základní a mateøská škola v Novém
Sedle organizuje každoroènì pro dìti
výlet v podobì školy v pøírodì. V lednu
loòského roku byly dìti v Krušných
horách na Božím Daru, kam také vyjíždí

letos od 12.03. do 16.03.2018. Pravidelnì každý rok také škola dostává od
Obecního úøadu v Novém Sedle na
školu v pøírodì finanèní pøíspìvek. Pro
školní rok 2017/218 schválilo zastupitelstvo 1.200,- Kè na jednoho žáka.■
redakce

Rekonstrukce zámku v Novém
Sedle
Mnoho z místních obyvatel si pamatuje mateøskou školku v kouzelném
prostøedí místního zámeèku. Mimo
školky pro 45 dìtí, která se nacházela v
horním patøe budovy byla v dolní èásti
zámku školní družina, obøadní síò,
dìtská poradna a knihovna. Bohužel v
90 letech byl celý areál v restituci vrácen
pùvodním majitelùm a zámek zùstal
více než 25 let neobydlený. To se
podepsalo na jeho stavu – vybavení
„zmizelo“, do budovy zatékalo, daøilo se
zde plísním a zámek pomalu, ale jistì
chátral. Také park, který byl léta
uzavøen pro veøejnost, byl samozøejmì
neudržovaný a pustl.

V loòském roce došlo k dohodì majitelù
objektu a Obecním úøadem v Novém
Sedle a obec zaèala pracovat na údržbì a
obnovì nejen zámeckého parku, ale i
rekonstrukci samotné budovy. Opravy
provádìjí zamìstnanci obecního úøadu a
odsouzení z místní vìznice. Práce na
dokonèení revitalizaci parku zaènou
opìt na jaøe. Ale již dnes je park
nepoznání. Byly odstranìny náletové
køoviny, staré nemocné stromy, které
ohrožovaly bezpeènost, byly vykáceny
a plochy vyèištìny od plevelných
rostlin. Park byl doplnìn o lavièky a
odpadkové koše a zpøístupnìn široké
veøejnosti, aby mohl sloužit místním
lidem i návštìvníkùm obce k odpoèinku
a trávení volného èasu.■

Pøi odstranìní nìkolika nátìrù byla odhalena pùvodní malba, která bude
zachována...

pøed
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NOVOSEDELSKÝ ZPRAVODAJ
Usnesení z 2. zasedání ZO Nové Sedlo ze
dne 28.02.2018
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a
schválilo:
- návrh rozpoètového opatøení è. 2/2018 (viz pøíloha na
OÚ)
- nabídku opakované veøejné elektronické dražby na
nemovitost v k.ú. Nové Sedlo u Žatce
- Výroèní zprávu za rok 2017 o poskytování informací
podle zákona è. 106/1999 Sb., o svobodném pøístupu k
informacím
- stížnost - Èíòov
- stížnost - Nové Sedlo
Pozn.: s úplným znìním se mùžete seznámit na úøední
desce

Omezení dopravy
V dobì od 3. bøezna do 31. srpna se bude za provozu
opravovat povrch silnice II/225 na Kadaò, a to v úseku od
okružní køižovatky u Kauflandu až po obec Chbany.
Obousmìrnou dopravu bude øídit svìtelná signalizace
nebo pracovníci stavební firmy.
https://www.mesto-zatec.cz/

Nová opìrná zeï v Žaboklikách
V listopadovém èísle zpravodaje jsme Vás informovali o
novì vybudované opìrné zdi, kde docházelo k postupnému
sesuvu svahu, proto zde byla vybudováno opìrná zeï z
gabionových košù naplnìných èedièovým lomovým
kamenem. V tomto èísle Vám pøinášíme pár fotografií z
výstavby. Tato stavba byla vybudována ze získané finanèní
dotace z Ministerstva pro místní rozvoj a prostøedkù obce.■
redakce

Jubilea
od 01.03. do 31.03.2018
V mìsíci bøeznu oslaví
své životní jubileum:
Jiøina Brhelová - Nové
Sedlo
Margita Michalicová - Nové
Sedlo
Blahopøejeme a pøejeme
hodnì zdraví, spokojenosti.
a pohody.
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HISTORIE
V lednovém èísle Novosedelského
zpravodaje jsme uveøejnili první èást
výpisu z knihy Stanislava Haunera
Soudní okres Žatec ve svìtle èíslic dle
nejnovìjších dat. Kromì autorova
úvodu ke knize jste mìli možnost
seznámit se s údaji o Bøežanech a
Èíòovì.
Dnes zveøejòujeme data obcí Nové
Sedlo, Sedèice a Žabokliky. Chudeøín
bohužel v knize není uveden
samostatnì, ale souèást obce Nové
Sedlo.
STANISLAV HAUNER:
SOUDNÍ OKRES ŽATEC VE SVÌTLE
ÈÍSLIC DLE NEJNOVÌJŠÍCH DAT
1. LEDNA 1 9 3 1.
1. JENOTLIVÉ OBCE V SOUDNÍM
OKRESU ŽATEC.
11. PØEHLEDNÉ TABULKY DLE
ODBORÙ.
111. POZEMKOVÁ REFORMA.
NÁKLADEM ÈESKÉHO MUSEA V ŽATCI.

Sedèice - Sedschitz.
Obec vzdálená od Žatce 8,6 km.
Všech domù 109, z nich 107
obydlených a 2 neobydlených bytových stran 60 a pøítomných osob 292. Z
nich jest 93 Èechù, 196 Nìmcù a 3
cizinci.

Parcelních èísel 528, pozemnostních
archù 44, 276 ha Ol a 96 m2 rolí, 30 ha
68 a 09 m2 luk, 10 ha 62 a 18 m2 zahrad,
32 ha 46 a 08 m2 pastvin. 4 ha 99 a 82 m2
lesù, 4 ha 07 a 33 m2 zastavìné plochy,
19 a 43 neplodné pùdy, 15 ha 26 a 42 m2
plochy dani nepodrobené. Celkem 374
ha 3l a 30 m2.
Poštovní úøad pro obec jest v
Žaboklikách.
Nejbližší nádraží jsou Žabokliky
(Plzeò-Duchcov) pùl hodiny vzdálené.
Motorových vozidel v obci není.
Bezpeènostní dozor v obci vykonává
Èetnická stanice z Liboèan.
Duchovní správu obce vede farní
úøad ze Žaboklik. Èeská obecná škola
dvoutøídní (mateøská) byla založena v
roce 1926 a Nìmci docházejí do školy
do Žaboklik.
Panství ve výmìøe 221 ha patøilo
Èernínovi a poz. reformou bylo
pøidìleno Spol. pro pìstování øep.
semene ve výmìøe 216 ha. Ostatní
drobné pøídìly. (Celkem 89 ha pro 8
zem. nab. ze 2 obcí i se Žabokliky.)
Penìžní ústav v obci není.
Chmelem bylo osázeno v roce 1926
1054 kop, 1927 784 kop. 1928 554 kop,
1929 2144 kop, 1930 2484 kop.
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Chmele bylo sklizeno (q po 50 kg) v
roce 1926 250.52, r. 1927 146.09, 1928
202.07, 1929 328.17 a 1930 428.40 q
chmele.
Hostince 2, obchody 2, øeznictví 2,
kováøství 1, krej 1, koláøství 1, mlýn 1.
Sedlo Nové - Neusattel.
(Osada Chudeøin — Kutterschin.)
Obec vzdálená od Žatce 8.6 km.
Všech domù 109, z nich 107
obydlených a 2 neobydlené. Bytových
stran 172 a všech obyvatel 719. Z toho
229 Èechù, 484 Nìmcù a 6 cizincù.
Parcel 938, pozemnostních archù
112, 440 ha 74 a 32 m2 rolí, 15 ha 94 a
94m2 luk, 27 ha 14 a 45m2 zahrad, 66 ha
62 a 30 m2 pastvin. 2 ha 30 a 48 m2 lesù,
5 ha 23 a 10 m2 plochy zastavìné. 4 ha
02 a 94 m2 pùdy neplodné, 28 ha 97 a 45
m2 plochy dani nepodrobené. Celkem
590 ha 99 a 98 plochy.
Poštovní úøad jest v obci.
Nejbližší nádraží Žabokliky (PlzeòDuchcov) tøi Ètvrti hod. vzdálené.
Z motorových vozidel jest auto osobní
1, nákladní l, motocykly 3, traktory 2.
Èetnická stanice jest v místì.
Farní úøad jest též v obci.
Èeská obecná škola dvoutøídní
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(mateøská), založená roku 1923 a
nìmecká dvoutøídní jsou v obci.
Dvùr patøil Dammovi, odkoupen p.
dr. Koláøem o celk. výmìøe 455 ha (349
ha zem. Vlastníku necháno 404,20 ha
(343.50 ha zem. p.), drobný pøídìl
Albrechticím 0.20 ha zem. nabyv.,
0.80 ha stav. nab a N.Sedlo-Chudeøín
49.50 ha celk. pùdy (49 ha zem. p. pro 4
nabyvatele zem. p. a 1 ha pro 4 'nabyv.
stav. Celk. drob. pø. 51,50 ha ze 2 obcí.
Poèet kop chmelem osázených byl v
roce 1926 2047, 1927 2400, 1928
3117, 1929 3235, 1930 2728.
Sklizeno bylo (q po 50 kg) v roce
1926 416.45, 1927481.20, 1928
385.07, 1929 366.67, 1930 537.01 q
chmele.
Hostince 2, obchody 2, øeznictví 2,
kováøství 1, krejèovství (švadl.) 2 (2),
obuvnictví 1, pekaøství 1, holièství l,
koláøství 1, truhláøství 1.

TJ Nové Sedlo

Žabokliky - Schaboglück.
Obec vzdálená od Žatce 9,3 km.
Všech domù 40, obydlených 37 a 3
neobydlené. Bytových stran 47,
obyvatel 213. Z toho 33 Èechù, 175
Nìmcù a 5 cizincù.
Parcel 432, 52 archù pozemnostních, 361 ha 60 a 28 m2 rolí, 17
ha 0l a 36 m2 luk, 14 ha 64 a 81 m2
zahrad, 21 ha 95 a 16 m2 pastvin, 2 ha
71 a 21 m2 plochy zastavìné, 6 ha 21 a
42 m2 pùdy neplodné, 15 ha 40 a 05 m2
plochy dani nepodrobené. Celkem 439
ha 54 a 80 m2 plochy.
Nádraží jest v obci. (Plzeò-Duchcov.)
Motorových vozidel v obci vùbec
není.
Bezpeènostní dozor v obci vykonává
Èetnická stanice z Liboèan.

Farní úøad jest v obci.
Èeské dìti docházejí do školy do
Nového Sedla a nìmecké mají školu
dvoutøídní v místì.
Dvùr patøil Èernínovi v celkové
výmìøe 227 ha, Od nìhož pøipadlo na
zbytkový statek 360 ha, drobné pøídìly
celkem 89 ha. Nabyvatelù 8 ze 2 obcí
Sedèic a Žaboklik. (315.50 ha zem.
pùdy.
V obci jest Èeská raifeisenka.
Poèet kop chmele. V roce 1926 588
kop, 1927 798 kop, 1928 1310 kop,
1929 1351 a 1930 1231 kop.
Sklizeò chmele v q po 50 kg: V roce
1926 61.53 q, 1927 155.83 q, 1928
118.80 q, 1929 161.50 q 1930 229.30 q.
Živnosti a øemesla. Hostinec l, obchod
l, øeznictví l, kováøství l, obuvnictví l,
truhláøství l.■
Vl. Kubelíková, kronikáøka

domácím høišti proti Bøeznu u Chomutova.
V zimní pøestávce se nám podaøilo získat do našeho
kádru nìkolik posil. První z nich je Petr Loos, který se vrací
z hostování v Žatci. Dalším pøíchozím je Jan Hanzal z
Holedeèe, který pøichází na pùlroèní hostování. A nejvìtší
pøíchozí hvìzdou je Martin Bednáø, který pøed lety hrál
druhou èeskou ligu za Èáslav a první ligu na Slovensku za
Zlaté Moravce. Pøeji všem novì pøíchozím, aby se jim u nás
daøilo, a pøeji jim hodnì sportovních úspìchù.
Jarní èást 1B tøídy odstartuje o víkendu 24. a 25.3. naši
fotbalisté zajíždìjí v prvním kole na høištì Èernèic.

Vážení a milí fotbaloví pøíznivci, letošní zimní pøíprava
se chýlí ke svému konci. Sedelští fotbalisté už mají pøed
sebou poslední fázi pøípravy, než se naplno rozbìhne
kolotoè mistrovských zápasù.
V rámci zimní pøípravy se mimo kondièních tréninku
zúèastnili naši fotbalisté, také zimního turnaje MH CIRUS
v Postoloprtech na umìlé trávì, o kterém jsme vás
informovali v pøedešlých èíslech. V minulém týdnu se hrálo
poslední kolo tohoto memoriálu a naši fotbalisté v nìm
dokázali zvítìzit v souboji proti celku z Lenešic, v pomìru
8:5. Touto výhrou si zajistili tøetí místo a tím i pohár a šek na
Èernèice – TJ Nové Sedlo – 25.3. od 15h
1000Kè. Turnaj vyhrál domácí celek z Postoloprt. Úèastník
A tøídy vyhrál turnaj bez ztráty kytièky, se sedmi výhrami TJ Nové Sedlo – Bøezenecká Chomutov – 31.3. od 13h
Obrnice – TJ Nové Sedlo – 1.4. od 10:30
nemìl v celém turnaji konkurenci. Druzí skonèili hráèi z
Chlumèan, na ètvrtém místì byl celek z Beèova, pátí
Srdeènì zveme všechny fanoušky aby pøišli podpoøit
skonèili Cítoliby, šestá Blažim, sedmé Lenešice a na
naše fotbalisty jak na domácích, tak na venkovních
posledním místì skonèili Tuchoøice.
Zimní pøíprava bude vrcholit v pøíštích týdnech a to zápasech.■
posledními dvìma pøípravnými zápasy. První sehrají naši
hráèi již tento víkend na umìlé trávì v Postoloprtech proti
celku z Dobromìøic v sobotu 10.3. od 17h. Generálku na
Jakub Èerný
mistrovská utkání sehrají naši hráèi v nedìli 18.3. od 15h na

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

PRODEJNÍ SKLAD
TÌSTOVIN
OBILOVIN
SLUNEÈNICE

PRANOSTIKA na
mìsíc BØEZEN:

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

Jestli bøezen kožich
stáhl, duben rád by
po nìm sáhl :-)

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