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MÌSÍÈNÍK Obecního úøadu Nové Sedlo

V

ážení spoluobèané , s
politováním Vám sdìluji, že obec Nové Sedlo
vydávání Novosedelského
zpravodaje, a to až do pøijetí
právní normy, která bude
upravovat ochranu osobních
údajù fyzických osob v podmínkách Èeské republiky,
pozastavuje.
Evropská unie vydala dne
27.04.2016 Naøízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 o ochranì fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajù a o
volném pohybu tìchto údajù,
které je úèinné od 25.05.2018
(naøízení). Uvedené naøízení,
dá se konstatovat, je v obecné
poloze a obec by se nerada
dostala do problémù v tom
ohledu, že zveøejòuje údaje,
které zveøejòovány být nesmí.
Pøestože Parlament ÈR mìl
na pøípravu a pøijetí právní
normy více jak dva roky, právní
normu, která má ochranu
fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajù a
o volném pohybu tìchto údajù,
upravovat na podmínky ÈR,
nepøijal. Jakmile bude právní
norma Parlamentem ÈR
schválena a bude ujasnìno,
jakým zpùsobem s osobními
údaji v periodiku nakládat,
obec vydávání Novosedelského
zpravodaje obnoví.■
Petr Sýkora, starosta

Datum vydání: 08.06.2018

OBEC NOVÉ SEDLO
VYHLAŠUJE

ZÁKAZ
ÈERPÁNÍ VODY Z BØEŽANSKÉHO RYBNÍKU
(POD POKUTOU 2.000,- Kè)
Vážení ètenáøi zpravodaje, v dnešním èísle vám pøinášíme další fejeton
Karla Èapka o lidech, které potkáváme
dodnes my všichni.
KAREL ÈAPEK: O alelidech
Alelidé, to je takový zvláštní druh lidí,
kteøí ke všemu, s èím se setkají, mají
nìjaké “ale”, nìjakou svou výhradu.
Jejich øeè není “ano ano” ani “ne ne”,
nýbrž “ano, ale”, nebo “ne, ale”.
Kdybyste jim øekli, že dvakrát dvì
jsou ètyøi, odpovìdí vám na to pohotovì
a s jakousi pøevahou: "Ano, ale dvakrát
tøi, pane, je šest." Naèež od vás odejdou s
uspokojením, že se nedali a že to vaše
tvrzení uvedli, jak se øíká, na správnou
míru. Kdybyste si oddychli, že už se
chválabohu trochu dlouží den, namítnou
nìco na zpùsob: "Ano, ale tím se jistì
hospodáøská mizérie nezlepší." Kdybyste se z nìjakých naléhavých dùvodù
pohoršili, že Petr je zlodìj a huncút,
odpovìdí: "Ano, ale tamhle Capl není o
mnoho lepší." A tak dále.
Jak známo z mluvnice, "ale" je spojka
odporovací. Alelidé nic nevyvracejí ani
nepopírají, nýbrž jenom odporují,
kladou všemu jakýsi odpor; jsou to od
nátury špatní vodièi, ve kterých se ztrácí
sdìlovaná energie. Nepopírají, že
dvakrát dvì jsou ètyøi; dají jenom
najevo, že na tom tak mnoho nezáleží, že
si tu ètyøku mùžete dát za klobouk a že
jsou na svìtì dùležitìjší fakta, napøíklad
to, že dvakrát tøi je šest. Kdybyste pøed
nimi vytáhli z vody tonoucí dítì,
neøeknou vám, že jste to nemìl dìlat;
spíš se vyjádøí asi v ten smysl, že vaše
jednání bylo sice správné, ale že na lodi
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Principessa Mafalda utonulo tøi sta nebo
kolik osob a ty že z vody nikdo nevytáhl.
Mùžete pomoci chudému, ale tím se
ještì, holenku, nerozøeší sociální
problém. Zkrátka nemùžete udìlat nic,
ani vyslovit nic, aby se na to nedalo
povìsit nìjaké "ale". Od toho tu jsou
alelidé; oni vždycky mají víc rozumu,
vždycky si vzpomenou na nìco, co není
obsaženo a splnìno v dané situaci, a co
tedy lze káravì vytknout jako nedostatek, neúplnost a špatné øešení.
Být aleèlovìkem má své výhody:
1. Vìdomí intelektuální pøevahy, s
níž opravujeme a "odkazujeme
do náležitých mezí" èiny i
poznatky svých bližních.
2. Pøíznivou možnost nic nedìlat,
nýbrž obírat se jenom zaujímáním svého stanoviska, vytyèit své výhrady, a tím jaksi
uplatnit své já.
3. Koneènì hluboké uspokojení z
toho, že takto mùžeme nejúspìšnìji otravovat druhé lidi.
Toto zásadní "ale" je povìtšinì nemocí
intelektuálskou. Prostý èlovìk má spíš
co dìlat s vìcmi než se stanovisky k nim;
nesnaží se odlišit své já od druhých
nìjakými výhradami nebo zdùrazòováním svého zvláštního hlediska.
Proto to intelektuálové prohrávají,
jakmile jde o vìci obecné; pro samé
výhrady pøestávají být schopni prostého,
rozhodného "ano", nebo "ne". Všechny
pravdy, kterých by mohli potøebovat,
jsou pro nì ovìšeny samými "ale", která
je omezují. Proto se ve veøejném životì
tak èasto ztrácejí pravdy a jsou na-
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hrazovány nìèím neskonale primitivnìjším; totiž hesly.
Usnesení z 5. zasedání ZO Nové Sedlo ze
Alelidé prohrají všechno, èeho se dotknou; zùstane jim
dne 5.6.2018
jenom jejich "ale". Chraò nás Pánbùh od alelidí!■
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a
Lidové noviny 30. 12. 1934
schválilo:
Zdroj: https://www.lidovky.cz/karel-capek-o-alelidech-0b6-/
- Návrh rozpoètového opatøení è. 4/2018
- Žádost ZŠ a MŠ Nové Sedlo o rozdìlení
OZNÁMENÍ
hospodáøského výsledku za rok 2017
Severoèeské pískovny a štìrkovny, s.r.o., Roztyly podali návrh
- Návrh Závìreèného úètu Obce Nové Sedlo za rok
na poøízení zmìny Územního plánu pro obec Nové Sedlo.
2017
Souèasné znìní Územního plánu nedovoluje realizovat nìkteré
- Úèetní závìrku Obce Nové Sedlo za rok 2017
zámìry navrhovatele:
- Úèetní závìrku ZŠ a MŠ Nové Sedlo za rok 2017
Pøedmìtem žádosti jsou níže uvedené zámìry 1. - 3. na zmìnu
- pøidìlení bytu èp. 56, ul. Hlavní, Nové Sedlo
využití v obci Nové Sedlo, vyznaèené v pøíloze 2. Soupis
dotèených pozemkù vèetnì výmìr je uveden v pøíloze è. 1.
Pozn.: s úplným znìním se mùžete seznámit na
1. Tìžba nerostných surovin v lokalitì Èíòov (dále viz „1. tìžba
úøední desce
- sever”) o celkové výmìøe nejvýše 84,63 ha. Plánuje se
povrchová tìžba štìrkopísku. Vliv zámìru na životní prostøedí je
vìtšinou všechny pneu- Náš obchodní zástupce
hodnocen samostatnì v dokumentaci EIA OV 4136.
servisy.
Vám pøedá nový ceník, ve
2. Tìžba nerostných surovin v lokalitì Bøežany u Žatce (dále
Vzhledem
k
nastalé
sikterém
bude promítnuto
viz „2. tìžba - jih”) o celkové výmìøe nejvýše 11,45 ha. Plánuje se
tuaci
doporuèujeme
pøesnavýšení
ceny odstranìní
povrchová tìžba štìrkopísku. Zámìr bezprostøednì navazuje na
tat
na
sbìrných
dvorech
a
pneumatik
ze sbìrného
plochu tìžby nerostných surovin obdobného charakteru, která je
pøi
sbìrových
sobotách
dvora.
■
souèástí platného územního plánu Nové Sedlo.
Dìkuji za pochopení.
3. Prùmyslová zóna (dále viz „3. prùmysl”) o celkové výmìøe pneumatiky od obèanù
V Žatci dne 17.5.2018
nejvýše 18,38 ha. Zámìrem je vytvoøení kapacity pro lehkou sbírat a podat jim informaci
o
odevzdávání
svých
Marius Pedersen a.s.
prùmyslovou výrobu a skladování bez významných negativních
pneumatik
na
veøejných
Provozovna Žatec
vlivù za hranici plochy.
místech.
Z tohoto dùvodu obecní úøad svolává na den 21.6.2018 od
18.00 hod., na sále v hospodì v Novém Sedle, veøejné setkání
pbèanù, aby se mohli blíže seznámit s navrhovanými zmìnami a
to i za úèasti zástupce navrhovatele. S materiály je možné
seznámit se na webových stránkách obce.

ÚDRŽBA VEØEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Nìkterým našim obèanùm se nelíbí, že v jejich obci nejsou
vèas posekány trávníky. Na veøejných prostranstvích všech
našich obcí udržuje poøádek a èistotu dle možností obec, která má
však omezený poèet zamìstnancù. Vzhledem k tomu, že se jedná
o šest obcí není v silách tìchto zamìstnancù posekat všechny
trávníky vèas.■
redakce

ODSTRAÒOVÁNÍ
PNEUMATIK
Obecnímu úøadu v Novém
Sedle byl doruèen dopis od
spoleènosti Marius Pedersen
Žatec o odstraòování pneumatik. Na základì tohoto
sdìlení obecní úøad nebude
bìhem svozových sobot sbírat
staré pneumatiky. Tyto nesmìjí
být odkládány ani ve sbìrném
dvoøe v Novém Sedle. Dopis
zveøejòujeme v plném znìní:
Vážená paní starostko, Vážený pane starosto.
Obracíme se na Vás s kritickou situací, která nastala s
odstraòováním osobních a ná-

kladních pneumatik. Koncová
zaøízení zvýšila ceny odstraòování pneumatik nìkolikanásobnì a na toto zvýšení
musíme reagovat i my, proto
cena odstranìní pneumatik
vèetnì dopravy k odstranìní se
zvyšuje na 5.500,00 Kè/t.
V Èeské republice již existuje
zpìtný odbìr pneumatik prostøednictvím spoleènosti ELTMA (www.eltma.cz), která má
po Èeské republice zøízena
veøejná místa zpìtného odbìru
pneumatik, každý obèan má
právo na takovémto veøejném
místì pneumatiky odložit a tato
veøejná místa je musí pøijmout.
Veøejným sbìrným místem jsou
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ZA CO VŠECHNO NÁM V PØÍRODÌ
HROZÍ POKUTA
Pro pohyb a pobyt v pøírodì platí mnoho právních
pravidel. Ochranu pøírody a krajiny upravují nejen
zákony, ale i návštìvní øády národních parkù a dále
pøedpisy mìst a obcí. Za jejich porušení mùže být
uložena pokuta ve výši pìti, ale i sto tisíc korun.
Pøi procházce je možné bez povolení pøejít pøes
pozemky ve vlastnictví èi nájmu státu, obce nebo jiné
právnické osoby. Vstupovat libovolnì však nelze na
pozemky, které vlastní nebo má v nájmu jednotlivec, èi
více lidí. „Jestliže se na pozemek vztahuje právo
volného prùchodu, jejich vlastník èi nájemce musí
prùchod umožnit. Jako procházející však nesmíte pøi
vstupu a pobytu na pozemku zpùsobit žádnou škodu,
narušovat napøíklad soukromí, chovat se hluènì nebo
jinak obtìžujícím zpùsobem,“ øíká Lukáš Zelený,
vedoucí právního oddìlení spotøebitelské organizace
dTest.
V krajinì, kde se nìco pìstuje nebo chová, je situace
ještì pøísnìjší. Nelze pøecházet pøes zastavìné
pozemky, dvory, zahrady, sady, vinice, chmelnice a
pozemky urèené k faremním chovùm zvíøat, a už patøí
komukoli. „V obdobích, kdy mùže dojít k poškození
porostù èi pùdy, nesmíte procházet pøes ornou pùdu a
louku. To stejné platí i pro pastviny, když je dobytek na
pastvì. Vyjmenovává Lukáš Zelený a dodává: „V
prvních zónách národních parkù a na celém území
národních pøírodních rezervací se smíte pohybovat jen
po znaèených cestách.“
Bez ohledu na to, zda se jedná o chránìné území
platí, že je zakázáno v pøírodì rušit klid a dále provádìt
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veškeré èinnosti, které pøírodu nièí. Kromì jiného je tedy
zakázáno provádìt terénní úpravy a stavby, sbírat a tìžit
nerosty nebo sbírat semena a sazenice. Také se nesmí
vcházet na oplocená místa a místa oznaèená zákazem
vstupu. Do lese lze vstoupit na vlastní nebezpeèí, pøièemž
se nesmí jezdit na kole, koních, saních a lyžích mimo lesní
cesty. Oheò je možné rozdìlávat a udržovat minimálnì 50
metrù od kraje lesa. V lese se také nesmí kouøit a
odhazovat hoøící èi doutnající pøedmìty.■
Tiskové materiály DTEST
Zdroj: dTest (www.dtest.cz)

VÝROÈÍ OSVOBOZENÍ
V letošním roce jsme si pøipomnìli 73. výroèí konce II.
svìtové války. Památku obìtí 2. svìtové války uctil starosta
obce pan Petr Sýkora položením vìnce k památníku na
høbitovì v Novém Sedle.■

PÁLENÍ ÈARODÌJNIC
Poslední dubnový den pøipadl tentokrát na pondìlí a
stejnì jako na mnoha místech celé zemì, stejnì jako každý
rok, vzplál oheò i na høišti v Novém Sedle a zaèalo pálení
èarodìjnic.
Program zaèal v 16 hodin pøed obchodem, kde mìly
èarodìjnice sraz. Odsud vyšel pìší prùvod, který již
tradiènì smìøoval i s odsouzenou èarodìjnicí na høištì,
kde bylo pøipraveno èarodìjné veselí. Ani v letošním roce
nechybìla dobrá nálada, hry, èarodìjnický rej a soutìže
pro dìti. A samozøejmì nechybìly špekáèky k opékání.
Celé odpoledne znamenitì moderoval a hudbou provázel
pan J. J.
Zábava pro dospìlé pokraèovala za hudebního
doprovodu kapely Minïa band až do pozdních noèních
hodin. Podìkování za zdárný prùbìh akce patøí všem, kteøí
se na organizaci podíleli. Poèasí nám pøálo a všichni si
„èarodìjnice“ náležitì užili.■

Turnaj ve stolním tenise
31. 3. 2018 o Bílou sobotu, probìhl na sále místního
pohostinství 11. roèník tradièního turnaje ve stolním tenise „O
putovní pohár Anièky“. Sešlo se 16 hráèù, povìtšinou
místních rodákù, byla zde ale také zastoupena mìsta jako
Chomutov, Kadaò nebo dokonce Èeské Budìjovice. Hráèi
byli rozlosováni do 4 skupin, ze kterých vzešlo nasazení do
vyøazovacího pavouka. Na turnaji panovala, jak je již zvykem
dobrá nálada a po 5 ti hodinách urputných soubojù bylo
rozhodnuto o vítìzi a držiteli putovního poháru pro rok 2018.
Stal se jím L. D. z Chomutova, druhé místo a èest obce
vybojoval J. B. a tøetí místo po skvìlém výkonu obsadila I. Z.
z Kadanì, která v souboji o bronzovou medaili porazila J. K.
Protože se letošního turnaje zúèastnily pouze dvì ženy,
klasický ženský turnaj neprobìhl, ale probìhlo rovnou finále,
ve kterém byla úspìšnìjší I. Z., která porazila H. K. st. Po
vyhlášení jsme si všichni pochutnali
na skvìlém guláši od Víti a už se
tìšíme na další již 12. roèník.
Podìkování patøí všem zúèastnìným hráèùm, organizátorùm a
Obci Nové Sedlo za finanèní
podporu. J. B.■
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CHMELFEST

NOC KOSTELÙ

Opìt jsme se po roce sešli a dali hlavy dohromady abychom se
pøipravili na jednu z nejhezèích akcí konaných v sousedním
mìsteèku a to Žatecký Chmelfest. Tentokrát jsme naši jízdu pojali v
pirátském stylu a spolu s kapitánem a celou posádkou jsme úspìšnì
pøekonali plavbu ze sedelského pøístavištì až do cíle, kde nás jako
každý rok èekalo na žateckém námìstí usmìvavé obecenstvo a svou
pozitivní energií nás pøíjemnì pøekvapilo tak že nebyla ani jedna
flaška piratského rumu. Akce to byla opìt velmi skvostná a i pøesto
že jsme se na zpáteèní cestì dostali nìkolikrát do víru a chvíli zápasili
ze samotným Moby Dickem, dostali jsme naší krásnou loï zpátky a
v poøádku do sedelského pøístavištì. Tímto bych chtìla podìkovat
všem zúèastnìným této akce za skvìlou atmosféru, týmovou práci a
jako vždy za tu úžasnou energii ,která tomu všemu dodá vždycky tu
správnou šávu. Tak zase za rok. Ahooooj!!!!
Podìkování za podporu obce!■
E.D.

25. kvìten 2018 probìhl v celé naší republice již
desátý roèník Noci kostelù. Tato akce je pøíležitostí
pozvat co nejširší veøejnost do kostelù a ve veèerní
a noèní atmosféøe zde nabídnout možnost setkat se
s køesanstvím prostøednictvím hudby, umìní,
zážitku. V loòském roce se k této akci pøipojil i
kostel Nejsvìtìjší trojice a sv. Václava v Novém
Sedle. Návštìvníci mìli možnost nahlédnout do
všech prostor kostela a prohlédnout si novì
zrekonstruované varhany. Kostelem je provázel
pan Miroslav Ryska, který také hrál na varhany.
Vzhledem k pokraèujícím opravám kostela letos
se bohužel letošní Noc kostelù v Novém Sedle
neuskuteènila. Vìøíme, že do pøíštího roèníku se
náš kostel již zapojí.■

HISTORIE
Zajímavosti z historie Nového Sedla se mùžeme
dozvìdìt ve Farní pamìtní knize. Ta je uložena ve Státním
okresním archivu v Lounech, je psána nìmecky, zahrnuje
léta 1903-1944 a navazuje na starší nedochovanou kroniku.
Zápisy jsou vedeny analisticky, jednotliví duchovní správci
vìnují znaènou pozornost opisùm úøedních listin,
duchovnímu životu farnosti, farním pozemkùm a opravám
kostela a farních budov.
K dispozici máme pouze krátký struèný pøehled:
Nejstarší písemná zpráva o vsi Nové Sedlo (nìm.
Neusattel) pochází z roku 1411, kdy nejmenovaný zdejší
faráø vystupuje pøi instalaci nového duchovního v nedaleké

Stranné. Více údajù je dochováno až od 16. století, kdy obec
vystøídala nìkolik majitelù a spolu s Chudeøínem tvoøila
malé panství. To po roce 1623 pøipadlo jako konfiskát
svobodným pánùm z Pottpusch a v jejich držení zùstalo až
do roku 1754. V roce 1727 bylo rozšíøeno o vsi Pøívlaky a
Stroupeè a v letech 1735-1737 prošel díky bohaté fundaci
Marie Kláry z Pottpusch dùkladnou pøestavbou
novosedelský kostel svatého Václava. Jednolodní stavba s
monumentálním dvouvìžovým prùèelím byla vybavena
kvalitním inventáøem, ladìným do netradièního èerveného
odstínu. Zároveò byla znovuzøízena samostatná fara s
pøifaøenými obcemi Chudeøín, Stroupeè a osadou
Stroupeèek, do té doby spadalo Nové Sedlo pod správu fary
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ve Stranné. Zároveò s obnovením fary byla postavena farní
budova a také škola. Prvním duchovním správcem se v roce
1735 stal P. A. Hanel.
V roce 1826 založil faráø P. F. Kunz chudinský fond, který
kolem poloviny 19. století zajišoval ètrnáct chudých. V
roce 1911 pøestoupil bývalý novosedelský faráø P. J. Göhlert
k luteránskému vyznání, což vzbudilo znaèný rozruch nejen
na místní úrovni. V roce 1933 požádala osada Stroupeèek o
pøifaøení k sousední hoøetické farnosti, a to pro obtížný
pøístup k bohoslužbám, a v roce 1936 litomìøický biskup
dekretem žádost schválil.
________________________________________
Po roce 1945 již nebyla fara osazena samostatným
duchovním správcem. V souèasné dobì spadá fara Nové

Sedlo do okruhu pùsobnosti lounského vikariátu, zùstává
trvale neobsazena a je spravována administrátorem
excurrendo P. A. Siudzikem, dìkanem v Podboøanech.
Ve státním okresním archivu v Lounech jsou uloženy
fondy vzniklé èinností rùzných pùvodcù z oblasti vymezené
rozsahem lounského okresu. V souèasné dobì archiv ve
dvou depozitáøích pøechovává 712 archivních fondù a
sbírek o celkovém rozsahu 2210 bìžných metrù.
Pøevážnou èást archiválií tvoøí písemnosti týkající se
státní správy a obecní samosprávy, dále napø. školství,
spolkového života, cechù, církevní správy, zemìdìlských
družstev èi osobní pozùstalosti významných regionálních
osobností.■
http://www.louny.eu/
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NOVOSEDELSKÝ ZPRAVODAJ
MÌSTSKÉ DIVADLO ŽATEC – kompletní program na ÈERVEN 2018
5.6.
6.6.
11.6.
14.6.

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

PASOVÁNÍ“ PRVÒÁÈKÙ NA ÈTENÁØE
JAK JENÍÈKA A MAØENKU NAVŠTÌVUJÍ POHÁDKY
DOKTOR V NESNÁZÍCH
ZÁVÌREÈNÉ TANEÈNÍ VYSTOUPENÍ ŽÁKÙ ZUŠ
PODBOØANY
19.6. 17:00
ZUŠ ŽATEC – ZÁVÌREÈNÉ VYSTOUPENÍ TANEÈNÍHO
OBORU
20.6. 10:00
SLAVNOSTNÍ PØEDÁVÁNÍ MATURITNÍHO VYSVÌDÈENÍ
SOUKROMÁ OA a SOUKROMÁ PŠ ELEKTROTECHNICKÁ
v ŽATCI
28.6. 10:00
ZÁVÌREÈNÁ AKADEMIE ŽÁKÙ 9.TØÍD ZŠ PETRA
BEZRUÈE
v Žatci
29.6. 9:00
ROZLOUÈENÍ SE ŠKOLOU – louèení s „DEVÁÁKY“ ze ZŠ
KOMENSKÉHO ALEJ v Žatci
Výstava : „ OBRAZY DUŠE A SVÌTA“ ( z autorské dílny pana Mašína a paní Skalické)
VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKÙ LOGOPEDICKÉ ŠKOLY V MÌCHOLUPECH

LETNÍ KINO ŽATEC - program na ÈERVEN 2018
1.6.
2.6. a 14.6.
3.6.
7.6.
8.6.
9.6.
10.6.
15.6. a 30.6.
16.6.
17.6. a 8.7.
21.6.
22.6.
23.6. / 29.6.
24.6.
28.6. a 5.7.

21:30
21:30
21:30
21:30
21:30
21:30
21:30
21:30
21:30
21:30
21:30
21:30
21:30
21:30
21:30

Teambuilding
Solo: Star Wars Story
Deadpool 2
Debbie a její paraèky
Pat a Mat znovu v akci
Backstage
Delirium
Pøíšerky z vesmíru
Escobar
Dvì nevìsty a jedna svatba
Hastrman
Jsem božská
Jurský svìt: Zánik øíše
Ghost Stories
Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema
Více informací na: http://www.divadlozatec.cz

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 ÈERVEN:
Jak èerven
teplem
záøí, takový bude i
mìsíc záøí.

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.
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