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V

ážení obèané, po delší
odmlce se k Vám opìt
dostává další èíslo Novosedelského zpravodaje, aby Vás
seznámil, co nového se v našich
obcích stalo a uskuteènilo.
Naši poslanci stále ještì nepøijali žádnou právní normu,
která má ochranu fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajù a o
volném pohybu tìchto údajù
upravovat na podmínky ÈR.
Takže si budeme muset dát pozor,
aby nás nakonec nìkdo nezažaloval tøeba za focení osob pøi
roznášení tiskovin.
Za uplynulé 4 mìsíce se v
našich obcích uskuteènila øada
akcí, ale také nás èekají volby do
obecních zastupitelstev. Když
bylo pøed volbami v roce 2010,
2014 a i pøesto, že jsme byli
"soupeøi", vše probíhalo v
poklidu, bez házení špíny, šíøení
polopravd a lží, letos tomu tak
bohužel není a je to smutný.
Místo aby lidé na vesnicích
drželi pospolu, by je x kandidátek a mìlo jít všem o stejnou
spoleènou vìc, netahat na
vesnici malomìšácké moresy a
chovat se jak poslanci, které
vidíme v televizních pøenosech.
Ale pro nìkoho je zøejmì dùležitìjší se dùkladnì zviditelnit i
za cenu šíøení demagogických,
nepravdivých a lživých tvrzení.
Mì osobnì je takových lidí líto a
vìøím, že nejsem sám.
I nadále se tìšíme na Vaše
pøíspìvky èi námìty co zlepšit a
zmìnit. Závìrem bych chtìl
popøát všem slušným lidem
krásné podzimní dny.

Vážení ètenáøi zpravodaje, 5. a 6.
øíjna 2018 se otevøou volební
místnosti a obèané budou volit
zastupitelstvo na další ètyøi roky. V
našich obcích vstupují do voleb na
dvou kandidátkách jednak souèasní
zastupitelé, ale také noví kandidáti,
kteøí se dosud komunální politikou
nezabývali. Každé volby s sebou
pøinášejí otázku, koho volit a jestli
vùbec k volbám jít. Záleží na každém
z vás, jestli se voleb zúèastní.
Komunální volby jsou jiné než
„volby celonárodní“. Odlišují se
rozhodováním, komu dát hlas, podle
jakého klíèe. V komunálních
volbách, na rozdíl od parlamentních,
volíme vìtšinou lidi, které známe a o
kterých víme, co od nich mùžeme
oèekávat. Mùžeme si sestavit svoji
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„ideální“ kandidátku tím, že napøíè
obìma kandidátkami zaškrtáme
takové kandidáty, které bychom na
obecním úøadì chtìli mít. Nebo
zvolíme jednu celou kandidátku i s
tím rizikem, že volíme lidi, které v
komunální politice mít nechceme. Je
to na rozhodnutí každého z nás.
Hodnocení, jak byly uplynulé ètyøi
roky úspìšné je na vás, stejnì jako
rozhodnutí, jestli dáte svùj hlas
lidem, kteøí budou pokraèovat v
èinnosti dosavadního zastupitelstva
nebo vyberete nové zástupce, kteøí
zvolí jiné cíle. Svými hlasy rozhodnete, jaké bude složení zastupitelstva a komu svìøíte správu
našich obcí v dalším volebním období. Vìøím, že budete mít šastnou
ruku.■
Vl. Kubelíková

OBECNÍ ÚØAD NOVÉ SEDLO
Nové Sedlo, ul. Farní è.p.36, 438 01 Žatec, tel: 415 786 113, e-mail:
obec@nove-sedlo.cz
OZNÁMENÍ o dobì a místì konání voleb do Zastupitelstva Obce Nové Sedlo

Starosta Obce Nové Sedlo, dle §29 zákona è. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o zmìnì nìkterých zákonù oznamuje: Volby do
Zastupitelstva Obce Nové Sedlo se konají v pátek dne 5. øíjna 2018 od 14.00 hodin
do 22.00 hodin a v sobotu dne 6. øíjna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Místem konání voleb jsou dva volební okrsky
Okrsek è. 1 - Obecní úøad Nové Sedlo, ul. Farní è.p. 36 - zasedací místnost pøízemí
(pro obce: Bøežany, Èíòov, Chudeøín a Nové Sedlo)
Okrsek è. 2 - Sedèice è.p. 9 - knihovna
(pro obce: Žabokliky a Sedèice)
Volièùm bude umožnìno hlasovat poté, kdy prokáží svou totožnost (obèanským
prùkazem, cestovním pasem ÈR, prùkazem o povolení k pobytu, jde-li o
cizince).
Volièùm budou hlasovací lístky dodány nejpozdìji 3 dny pøed konáním voleb. V
den voleb mùže voliè obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Petr Sýkora
starosta obce

Petr Sýkora, starosta
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VOLBY
Kandidátní listina Spoleè.za rozv.tradiè.venkova
Kandidát
Navrhující Politická
Povolání
strana
pøíslušnost
poø.
pøíjmení,
vìk
èíslo jméno, tituly
1
Zídek
28 NK
BEZPP
oblastní
Jaroslav Ing.
vedoucí, soukr.
zemìdìlec
2
Stejskal
52 NK
BEZPP
kouè, lektor,
Stanislav Ing.
hudebník
3
Dostál Kamil 49 NK
BEZPP
obsluha
skládkového
stroje
4
Studnièková
32 NK
BEZPP
ekonomka
Kateøina
5
Stejskalová
51 NK
BEZPP
kouè, lektor
Alena JUDr.
6
Èech Petr
52 NK
BEZPP
podnikatel
7

Chyba Lukáš

34

NK

BEZPP

øemeslník

8

Hergetová
57
Helena
Charvát Pavel 50

NK

BEZPP

úèetní, ekonom

NK

BEZPP

mistr

9

Bydlištì

Žabokliky

Sedèice
Nové
Sedlo
Nové
Sedlo
Sedèice
Nové
Sedlo
Nové
Sedlo
Nové
Sedlo
Nové
Sedlo

Vážené spoluobèanky, vážení spoluobèané, léto
je za námi a ještì pøed nástupem zimy se po 4 letech
znovu setkáme u volebních uren. Co k této pøíležitosti øíci?
Souèasné vedení obce má za sebou jistì spoustu
úspìšnì dokonèených projektù a je za nimi vidìt
velký kus práce. Bohužel, ne všude to mùže být
vidìt a ne všichni mohou být spokojení. Z principu
asi ani nelze vyhovìt všem. Vedení obce je nevdìèná
práce plná papírování a øešení problémù, za které
obec èasto ani není odpovìdná. Pøesto lze s obèany
alespoò zùstat v kontaktu a snažit se pomoci
vlídným slovem a pøímluvou, když už to nejde jinak.
Dovolili jsme si sestavit kandidátku a pøipravili
pro Vás volební program, který jsme sami ve svém
volném èase roznášeli do Vašich schránek, protože
jsme pøesvìdèeni, že je dobré mít nìjakou pozitivní
vizi do budoucna a obèany o našich zámìrech
dostateènì informovat. Setkávali jsme se s Vámi a
diskutovali nad problémy, které Vás trápí, ale i o
radostech a strastech života na venkovì, protože
vìøíme, že nejlepší kontakt je tváøí v tváø. Za
každých okolností jsme jednali slušnì a postupovali
podle zákona i morálky (která je v dnešní dobì èasto
pošlapávána), protože to považujeme za samozøejmost.
Chceme pro všechny naše obce v èele s Novým
Sedlem to nejlepší. Dovolujeme si Vás tedy pozvat k
volbám bez ohledu na to, komu chcete dát svùj hlas.
Protože to nejlepší jste Vy – naši obèané. Jedinì Vy
mùžete rozhodnout o budoucnosti a ovlivnit dìní v
okolí našich domovù.
Ing. Jaroslav Zídek & tým kandidátky èíslo 1 Sedlo2018.cz

Kandidátní listina "Za demokratickou stranu"
Kandidát
Navrhující Politická
Povolání
strana
pøíslušnost
poø. pøíjmení, jméno, vìk
èíslo
tituly
1
Sýkora Petr
62 NK
BEZPP
starosta
2

Bydlištì

Nové
Sedlo
Èíòov

NK

ODS

ekonom

3

Aschenbrennerová 40
Zuzana Ing.
Èerný Miroslav
61

NK

BEZPP

zámeèník

4

Kovandová Jitka

55

NK

BEZPP

5

Zumr Václav

37

NK

BEZPP

6

Kubelíková Svìtla 40

NK

BEZPP

7
8

Hradecký Jiøí
Stárková Šárka
Mgr.
Novák Jiøí

39
53

NK
NK

BEZPP
BEZPP

zdravotní
sestra
státní
Nové
zamìstnanec Sedlo
OSVÈ
Nové
Sedlo
OSVÈ
Sedèice
právník
Èíòov

32

NK

BEZPP

9

Nové
Sedlo
Žabokliky

státní
Nové
zamìstnanec Sedlo

Vážení spoluobèané, vážení volièi, po ètyøech letech
máme opìt možnost zvolit si své zastupitele, a tím i svého
starostu. Jako stávající starosta Petr Sýkora Vám mohu
slíbit jak jménem svým, tak jménem všech našich
kandidátù, že i v dalším volebním období budeme dìlat
vše pro zvelebování našich obcí, aby se nám tu lépe žilo,
dìti aby si mìly kde hrát, aby služby fungovaly tak, jak
mají a spoustu dalších vìcí, které možná nejsou tak vidìt,
ale bez nich by to nešlo – jako je tøeba boj s byrokracií,
nesmyslnými naøízeními a hromadou papírù, které se na
nás každý den valí.
Nikdo neøíká, že není co v naší práci zlepšit, nemáme
patent, mùžeme se mýlit…..ale vždy se to snažíme dìlat
zodpovìdnì a podle nejlepšího vìdomí a svìdomí.
Možná to zní vedle megapolitických slibù „dušínovsky“,
ale je to tak.
Dále bych chtìl podìkovat všem bývalým, ale i
souèasným zamìstnancùm OÚ za jejich dobøe
vykonanou práci pro všechny naše obce, nìkterým našim
spoluobèanùm, kteøí nám dle potøeby pomáhají,
napøíklad pøi poøádání rùzných kulturních èi sportovních
akcí, všem patøí velké podìkování. A vlastnì dìkuji i
všem tìm, kteøí se nemají potøebu úèastnit se každého
dìní v obci, kteøí si jen užívají klidného života a pohody a
snad je i to dùkazem, že jsou spokojení. A když už jsme u
toho, je potøeba ocenit i každou konstruktivní kritiku,
která nás nìkam posune a motivuje – jen ji zatím bylo
pramálo, tak jen do nás!!
Pøijïte volit a volte rozumnì...dìkuji.
Petr Sýkora, starosta obce
posledních mìsícù, samozøejmì prostor zde dostávají i ostatní
kandidáti.
Ještì snad krátce ke GDPR – tedy ochranì osobních údajù,
focení a natáèení na kameru èi záznamová zaøízení – mùžeme
považovat takové normy za pøinejmenším zbyteèné a snad už
se budeme bát i oslovovat se jménem na veøejnosti, kupodivu
existuje mnoho „stateèných“, kteøí rádi nìkoho natáèí, fotí tak,
aby to nevìdìl…. opravdu velká záškodnická akce hodná
mafiánského filmu!! Døíve si lidé vše vyøíkali z oèí do oèí,
dnes na to máme techniku a GDPR! Pøesto vìøím, že je vše jen
na lidech a o lidech ……

Vážení spoluobèané a ètenáøi Novosedelského
zpravodaje, dostává se Vám do rukou „mimoøádné“
vydání našeho obèasníku po pauze zpùsobené GDPR a
nedostaèující právní normou, která by upravila tato
omezení pro podmínky ÈR. Nebudou v tomto èísle tedy
žádné fotografie a další údaje, které by normálnì
obsahovalo a omezíme se na volební témata a událostistrana 2

NOVOSEDELSKÝ ZPRAVODAJ
Každý obèan má právo zasáhnout do
chodu a dìní v obci svým hlasem pøi
volbách, ale nikdy se nikdo nebránil, ba
naopak jsme neustále vyzývali
všechny, aby pøispìli svými nápady a
požadavky, èi jen úèastí na Zastupitelstvu Obce. No, pøátelé, musíme si
to pøiznat, úèast byla nevalná Ovšem od
èervna letošního roku se zaèalo
rekrutovat nìkolik lidí, kteøí po osmi
letech procitli a usoudili, že by mnohé
dìlali jinak, ne-li lépe. Rozumìjte, jsme
rádi za každý názor, všem snad jde o
spoleènou vìc, a to spokojený život na
vesnici.
Nicménì forma, jakou vedou letošní
urputní urputníci s vidinou koženého
køesla starosty, kde plat prostì berete, i
když jen pevnì držíte myš od poèítaèe a
venku se dít nic nemusí, svou kampaò,
je prostì malomìšáckou hrou na
velkou politiku s velkými gesty a
výkøiky, které se nezakládají na zkušenostech s chodem úøadu. Samozøejmì, že je každý mùže získat, ale
jsme si jisti, že pak by museli svoje
honosné „billboardy“ pìknì proškrtat.
Vìøte, že byrokracie je obrovská a
nesnesitelná, a pokud chceme nìco
opravdu hmatatelnì vybudovat, nelze
tvoøit nástìnky s „Gagarinovo brarem“, mít na evidenci úèetnictví další
dva lidi, vytváøet tabulky, pøehledy a
hromady papírù… Vše je dle zákona,
na hospodaøení Obce chodí nìkolikrát
do roka kontrola z Krajského úøadu
ÚK, nenechte si vnutit termíny jako
zneužívání veøejných financí, tunelování apod. Je to hloupost!
Byli jsme jako èlenové Zastupitelstva
vyzváni k pøedvolební debatì, zøejmì
podle vzoru volby prezidenta minimálnì v Americe, odmítli jsme!
Odmítli jsme, protože nálada pøed
volbami není standardní – nikde.
Doufám, že si vzpomenete na èlánek od
paní Kubelíkové, který vyšel – myslím
pøi prezidentských volbách, citovala
spisovatele K.Èapka! Mnì se ten
èlánek moc líbil a naprosto odpovídá a
vìrohodnì popisuje pøedvolební „boj“
v každé dobì! Jde o fakt, že pøed
volbami v zásadì platí „úèel svìtí
prostøedky“ a toho využije každá
strana, uskupení èi kandidátka, a chce
nebo nechce, prostì se neubrání,
neubrání se tomu se bránit….a pøitom
se takhle vyhrocenì chovají lidé, se
kterými normálnì bìhem roku mluvíte

pøed obchodem, smìjete se u piva,
považujete je za chytré, vtipné, morální, nìkdy možná pøehnanì ambiciozní, ale pøesto to jsou lidé, dìti svých
rodièù, kteøí je budou vždy bránit,
rodièe svých dìtí, u kterých platí to
samé, sousedé…po volbách se to vrátí
do starých kolejí, anebo také ne, a za to
to nestojí! Nechceme veøejné hádky,
vìøíme volièùm, kteøí nejsou slepí a
hluší, kteøí si umí udìlat svùj názor!!
Nevím, zda psát výèet všeho, co se v
našich vesnicích zrealizovalo za posledních osm let…..snad jen namátkou
– záchrana fary, prùbìžná oprava
bytových jednotek, nemovitostí, kulturních památek, fungování ZŠ a MŠ,
úprava okolí, výsadby stromù, péèe o
zeleò, komunikace, osvìtlení, odvoz
zeleného odpadu, realizace stavebních
parcel, postupná oprava bývalé „pily“
na tìlocviènu, víceúèelové høištì atd.
Vìtšina tìchto akcí je zrealizována z
dotací a vìtšina je provádìna svépomocí s vìzni, kde se uspoøí mnoho
penìz, které by se jinak dávaly firmám
a jejich ceny a vytíženost v souèasné
dobì všichni známe.
Samozøejmì, že se vždycky najde
nìkdo, komu pøijde nìco z toho jako
zbyteèné a co nìkomu pøijde jako
vyhozené peníze, ale nelze se zavdìèit
každému…..Napøíklad víceúèelové
høištì a tìlocvièna - naprosto chápu, že
jsou tací, kteøí již mají problém z
vlastního rozhodnutí potopit se i ke
tkanièkám od bot, pak by snad mohly
být jejich námitky uznatelné…..nicménì jsou tu dìti, z dospìlých ti,
kteøí sport provozují anebo jim nestaèí
aktivnì nadávat na fotbal v hospodì a
peèlivì si u toho pìstovat pivní bøuch!
Každému co jeho jest!!!
Pokud pojedete i dál po naší
republice, ve vìtšinì vesnic je vidìt
snaha o podporu sportu, a již lehce
organizovaného, zøejmì už nestaèí
vyhnat dìti na ulici (což je tedy stále
nesporná výhoda vesnice!)! Nevím, co
pøesnì znamená, když tzv. nezávislí
kandidáti hlásají návrat k tradièní
vesnici, pøitom brojí proti tìlocviènì….. asi by dìti koukaly, kdybychom
jim rozdali gumáky a vrbové proutky a
vyhnali je nahánìt husy a kachny po
návsi!
Máme v naší zemi obèas tendenci
vymýšlet nevymyslitelné, schovávat se
za moudra „nové koštì, dobøe mestrana 3

te“……..nevím, jak ve „velké politice“,
ze které už jsme všichni tak otrávení, že
se bojíme pustit televizi, ale v komunální politice, obzvláš na malé vesnici,
je vše vidìt, pokud se trochu zajímáte.
A hlavnì tu nikdy nikdo nic netajil,
staèilo pøijít zeptat se, požádat, urèitì
by bylo vysvìtleno a objasnìno a tak
tomu musí být, a je starosta jakýkoli.
?
?
nevím, jakou devízou

je pro starostu návštìva Èíny,
asi porovnatelná s tím, že jsme
byli dvakrát lyžovat na Klínovci
?
?
neumíme udìlat vyrovnaný rozpoèet tak, aby
pøíjmy pøevyšovaly výdaje –
opravdu záhadná formulace!
?
?
ostatní nic neøíkající
body, které by vymyslely i dìtí
v naší ZŠ – obecné formulace,
které mají plnit všichni, kdo
budou rozhodovat o chodu a
dìní v našich Obcích, doufejme, že mají konkrétní
obrysy a budou odtajnìné,
když už nemohly být splnìné
dávno. Nepamatuji se, že by
nìkdo nìkdy pøišel na Úøad èi
Zastupitelstvo, že chce zorganizovat tøeba trhy èi pou atd.
Je jednoduché jen tak nìco
napsat nebo založit nìjaký
spolek, který vydrží pár mìsícù. Ale že to jde, je vidìt tøeba
u Mysliveckého sdružení v
Žaboklikách, kteøí se bez
zbyteèných øeèí vrhli na opravu fasády myslivny v Žaboklikách. Pan Klíma pøišel na
OÚ, pøednesl své pøedstavy,
dostali finanèní pøíspìvek a
stavební materiál, èásteènì jim
pomohli i zamìstnanci OÚ na
terénních úpravách a výsledek
je parádní.
Teï již bude záležet na Vás, jestli
chcete, aby se pracovalo na dalším
zlepšování našich obcí, anebo vyslyšíte
populistické øeèi a velké rádoby
odborné formulace.
Pøejeme krásné podzimní dny všem
slušným lidem.■
Ing. Zuzana Aschenbrennerová, zastupitelka
obce

NOVOSEDELSKÝ ZPRAVODAJ
Tìžba štìrkopísku
Od èervna probíhá pomìrnì
vzrušená debata na téma
pískovna a tìžba štìrkopísku
v Èíòovì. Jak jistì všichni
víte, nebo spíše ti, co to vìdìt
chtìjí, tak v našem okolí,
hlavnì se to týká Bøežan,
Chudeøína, blízkých Chban a
Sobìsuk, se tìží štìrkopísek
již cca 35 let.
Již pøed 10-ti lety se schváleným územním plánem mìlo
tìžit i v okolí Nového Sedla!
Nikdy se nestalo, že by nìkdo
pøišel na Obecní úøad na
projednávání územního plánu, a to ani za bývalého
vedení obce. A hle, najednou
se jeden èi dva obèané
probudí po dvou letech ze
svého spánku a prohlásí, že s
tìžbou štìrkopísku u Èíòova
nesouhlasí, a to i pøesto, že to
bylo již od roku 2016 3x projednáváno na Zastupitelstvu.
Samozøejmì má každý právo
vyjádøit svùj názor, je možná
pochopitelné, že v roce 2016
nebylo prioritou pro souèasné
odpùrce nìco øešit a „pøišlo
to“ na nì až teï, nicménì to
moc nemìní na faktu, že na to
není již ta nejlepší doba a
kopat nehorázným a agre-

sivním zpùsobem okolo sebe,
šíøit polopravdy a demagogie,
nièemu nepomáhá. Zaèaly se
sepisovat petice, na všechny
vysvìtlení ze strany zástupcù
„pískovny“ se reaguje negativnì, nelze vést normální
debatu, která by uklidnila
strany. A co teï, dìj se vùle
boží?? Ono to nìjak dopadne?? Ne!! Pokud se bude
tìžit, bude se schvalovat
projektová dokumentace, kde
se kdokoli mùže k èemukoli
vyjádøit a vše se zapracuje do
podmínek tìžby.

Usnesení z 9. zasedání ZO Nové Sedlo
ze dne 26.9.2018
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a
schválilo:
- návrh na uzavøení Smlouvy o nájmu
plynárenského zaøízení (novì vybudovaného), mezi
Obcí Nové Sedlo a GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem
- nákup mulèovacího stroje s použitím dotace
(nejvýše 250.000,- Kè - pøi dotaci 115.000,- Kè)
- dodání a montáž dvou kotlù do DPS Nové Sedlo
(byt è. 3,4)
- návrh Rozpoètového opatøení è. 8/2018
- prodej pozemkù p.è. 574/7 a 574/8 v k.ú. Nové
Sedlo u Žatce
- zápis ze zasedání kontrolního výboru
- zápis ze zasedání finanèního výboru
Pozn.: s úplným znìním se mùžete seznámit na

A obavy, že snad nemoúøední desce
vitosti v Èíòovì klesnou na
SVOZOVÁ SOBOTA
hodnotì?? Možná a možná
NADMÌRNÉHO
ODPADU
ne, možná budou pro další
20.
øíjna
2018
generace v lepším prostøedí,
ale na to se moc nehraje.
08.00 - 09.00 hod.
ÈÍÒOV - náves
09.00
10.00
hod.
BØEŽANY
- náves
A vyøešíme svùj protest
10.00
11.00
hod.
CHUDEØÍN
- náves
volbou nezávislých kandi11.00
12.00
hod.
ŽABOKLIKY
- rozcestí
dátù??? Dobøe se podívejte,
za budovou mysliveckého
vy všichni, kterým se zdá, jak
sdružení
tìžbu nikdo z nich nechce, 12.00 - 13.00 hod. SEDÈICE - odpad nechat
jaké vazby mají nìkteøí
pøed svým domem
kandidáti SNK na majitele
pozemkù, který stoprocentnì 08.00 - 14.00 hod. NOVÉ SEDLO - sbìrný
jako on jediný tu tìžbu
dvùr
Pozn.: odpad nesmí obsahovat PNEU!!!
umožòuje, což bylo jasnì
deklarováno!■
Od 08.00 - 14.00 hod. bude pro všechny
Petr Sýkora, starosta

Výstavba rodinných domkù v Novém Sedle
V letošním roce se naplno rozbìhla výstavba rodinných
domkù v obou lokalitách v Novém Sedle. Všechny pozemky
byly prodány, za høištìm již stojí dva rodinné domky a dva
jsou pøed dokonèením. Na místì bývalé pily jsou témìø
dokonèeny tøi rodinné domky. V souèasné dobì v tìchto
lokalitách finišují práce na komunikacích. Vìøíme, že se
rozvoj naší obce nezastaví a bude postupnì rùst, a to nejen po
stránce poètu domù, ale i poètu obyvatel. Hlavním cílem
výstavby je vytvoøit moderní obec, která se bude pøirozenì
rozvíjet a bude zajišovat spokojený život svých obyvatel.■

umožnìn pøístup ke kontejnerùm na sbìrném
dvoøe v NOVÉM SEDLE (bývalá pila).
(UVEDENÉ ÈASY JSOU ORIENTAÈNÍ)

redakce

Sraz rodákù v Sedèicích dne 29.9.2018
V sobotu 29.9.2018 se za úèasti cca 25 rodákù, pøi organizaci p. V. Hamáèka a p. Z. Šastného sešlo a uskuteènilo
sraz v bývalé Jednotì v Sedèicích.
Pane starosto, pøijmìte mým a všech úèastníkù srazu
rodákù Sedèic, Žaboklik a bývalých žákù Národní školy v
Sedèicích za poskytnutí prostor a obèerstvení. Spokojenost
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záøila z tváøí všech zúèastnìných, bylo to fajn,
perfekt, díky moc a tìšíme se snad na nìjaké
pøíští setkání i s vaší úèastí. Díky, díky jménem
mým a všech zúèastnìných.■
Zdenìk Šastný, bývalý pøíslušník Celní správy, v souèasné
dobì brigádník na FÚ Chomutov

NOVOSEDELSKÝ ZPRAVODAJ
Zmìny v naší Základní
škole a Mateøské škole
Nové Sedlo
Jak urèitì víte, došlo v naší
ZŠ a MŠ k personálním
zmìnám. Obec musela v
mìsíci kvìtnu vyhlásit
konkurzní øízení na místo
øeditele/øeditelky ZŠ a MŠ z
dùvodu vážných nedostatkù, které byly zjištìné
pøi kontrole hospodaøení
školy pod vedením dnes již
tedy bývalé Mgr. Lenky
Souèkové. Vše bylo sepsáno
v pøedávacím protokolu pøi
pøedávání funkce. Škoda
byla uznána a vyèíslena na
cca 360.000,- Kè, byla již
paní Souèkovou uhrazena a
byl s ní ukonèen pracovní
pomìr.

øízení byla vybraná paní
Mgr.Veronika Barochová. V
ZŠ je nová uèitelka paní
Mgr. Lenka Riedlová, v
družinì nová vychovatelka
sleèna Lada Fejferová, která
rovnìž vykonává funkci
hospodáøky, do MŠ se
vrátila paní Eva Rámešová a
dìtem vaøí nová kuchaøka
paní Kolovrátníková a
rovnìž je i nová úèetní paní
Dlouhá.

Slavnostní zahájení školního roku na naší škole
Dne 3. záøí úderem osmé hodiny ranní, obdobnì
jako na vìtšinì základních škol, byl zahájen nový
školní rok také na naší škole. Slavnostního setkání
se všemi žáky na úvod prvního školního dne se
spolu s èleny výraznì obmìnìného pedagogického
sboru ve složení: Mgr. Veronika Barochová –
øeditelka školy, Mgr. Lenka Riedlová – uèitelka ZŠ,
Mgr. Jitka Zamrzlová – uèitelka ZŠ, Eva Rámešová
– uèitelka MŠ, Lenka Šebeòová - uèitelka MŠ, Lada
Fejferová – vychovatelka školní družiny zúèastnil
také starosta obce pan Petr Sýkora, který na úvod
pozdravil malé prvòáèky, pøedal jim drobné dárky
od obce a spolu s øeditelkou školy popøál všem
žákùm hodnì zdaru pøi studiu.
S pøáním mnoha úspìchù všem žákùm naší školy a
zejména tìm nejmenším se pøipojují touto cestou
také ostatní èlenky pedagogického sboru.■

Došlo tedy k vìtším personálním a organizaèním zmìnám, které snad již budou
víceménì definitivní i z
dlouhodobého hlediska a
pevnì doufáme, že vše bylo Za pedagogický sbor školy Mgr. Veronika Barochová – øeditelka
a bude ku prospìchu fungo- školy
vání naší školy i školy, což si Bezpeènì do školy
naše dìti i rodièe zaslouží a Dne 14.9.2018 se naše škola z Nového Sedla
spoleènì se školou v Bítozevsi zúèastnila dopravnì
Na základì konkurzního ocení.■
redakce výchovné akce na výstavišti v Lounech, kterou pro
nás pøipravilo Divadlo VeTøi.
„ŽABO-OBCE”
Již po 16. se sešli "Žabáci" ze Žaboobcí a to v Žáci škol a dìti ze školky zhlédli pøedstavení
Žabokrekách u Martina 24.-25.8.2018.Bylo to jako vždy v neposedné Míši a pana doktora, v podání hercù
recesistickém stylu a všichni zúèastnìní se skvìle Michaely Markové a Vlasty Vébra. Dìti byly
pobavili.V pátek se všichni pøivítali, poveèeøeli pøi country nenásilnou hravou formou zapojeny do dìje,
hudbì 2+2. Pøestoze byla po dlouhé dobì veder poøádná pøemýšlely o rùzných situacích, které mohou nastat
bouøka a po urèite dobì musela i kapela pøestat hrát, byl to v silnièním provozu. Nakonec probìhla diskotéka.
velice vydaøeny veèer. V sobotu v 9.00 hodin ráno jeli Všichni si vystoupení užili a tìší se na další akce,
všichni zájemci do nedalekého Martina, slavilo se totiž kterých se zúèastní spoleènì se svými kamarády z
"Slavné dni Turca” pøed 100 lety a samozøejme 100 let Bítozevsi.■
Èesko - Slovensko. Poté následoval obìd a po obìdì se
Mgr. Jitka Zamrzlová, uèitelka ZŠ
setkání zahájilo èeskou a slovenskou hymnou, kdy se
zavzpomínalo na zakladatele tradice Romana Daniše. Byla
mu všemi "Žabáky" vzdána pocta a pokraèovalo se
soutìžemi v šestièlenných týmech. Jako vždy vyhráli
všichni a bylo to velice vydaøene odpoledne. Zahral tam i
retro folklórni soubor Lysec - To pole družstevno, kapela
Arzen z Tìrchové a veèer hrála kapela Nektar letní
diskotéku.
Všichni úèastníci moc dìkují obci Žabokreky, starostce
Zuzance Valocké, jak se letošní akce velice vydaøila a pøíští
rok se budeme tìšit do Žabovresk v jižních Èechách a v
roce 2020 do Žabnì, která se k nám pøipojila pøed sedmi
lety a je stejnì úžasná jako ostatní obce. Budeme se tedy
tìšit zase za rok.■
Hana Kovandová podpora pro poøádání podobných akcí se za
poslední léta stala tradicí jsme 15. záøí uspoøádali 1.
1. roèník Novosedelského trojboje
Roèník
Novosedelského trojboje.
Protože sportu a dobré nálady není nikdy dost, rozhodli
jsme se, že se pokusíme o uspoøádání další sportovnì Na multifunkèním høišti se po poledni onoho dne
zábavné akce. I díky podpoøe obecního úøadu, jehož rozhoøeli líté boje ve dvou nových a jedné pro nás
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již tradièní disciplínì. Tìmi novinkami byli souboje v soft-líném
tenise a basketbalu a onou tradièní
stálicí byl nohejbal.
Celý trojboj se skládal ze tøí
samostatných turnajù kdy v každém
bylo urèeno poøadí na 1.-8. Místì
první tým získal 8 bodù druhý 7…
až po 1 bod. Pøièemž vítìze turnaje
urèil závìreèný bodový souèet.
Na to, že se jednalo o prvnízkušební roèník, se nakonec sešlo 8
dvojic, které byly pro lepší orientaci
oznaèeny vlajkami a názvy rùzných
státù.
První turnaj v tenise byl trochu
vìtrnou loterií, v urèitých momentech z nás vítr dìlal pouhé statisty
bezmocnì vyèkávající na to jak se
pán vìtru rozhodne a kam míèek
umístí. I když to samozøejmì
nebylo úplnì ono podmínky mìli
vesmìs všichni stejné a obèas nám
vítr pøihrál i trochu humorné
situace.
Asi nejvìtší oèekávání a obavy
zároveò vzbuzovala druhá èást,
tedy basketbal. Hrálo se streetovým
zpùsobem èili na jeden koš. I když
Martin Maxa zpíval v Novém
Sedle
S železnou pravidelností již od
roku 2011 rozeznívá kostel Nejsvìtìjší Trojice a sv, Václava v
Novém Sedle „svatováclavský“
koncert. Ten letošní se uskuteènil
28. záøí a zaèal s mírným
zpoždìním, protože Martin Maxa
vyrazil místo k nám do Nového
Sedla u Sokolova.
Po zahajovacím slovì starosty
obce pana Petra Sýkory zazpívala
sleèna Lada Fejferová, která od 1.
záøí 2018 pracuje v naší základní
škole jako vychovatelka. Pøestože
to byly pouze tøi písnì, její krásný
hlas dokázal nejenom pohladit po
duši, ale doslova pøi nìm
naskakovala „husí“ kùže. Odmìnou jí byl potlesk nejenom dospìlých posluchaèù, ale pøedevším
jejích školákù.
Hlavní hvìzdou veèera se stal
zpìvák Martin Maxa, sympaák,
který s omluvou za pozdní pøíchod

se zápasy hrály na pouhých 7 minut,
byly to opravdu nároèné a tuhé
boje. Nakonec se z nejobávanìjšího
stal nejvìtší trhák turnaje. Všichni si
jeho akènost, spád a zábavnost
pochvalovali.
Tøetí èást turnaje… to už je
klasika našich sportovních aktivitnohejbal. Po fyzicky nároèném
basketu byl nohejbal balzámem na
naše, v tvrdých soubojích obouchaná tìla.
Pro zdramatizování vyhlašování
výsledkù jsem prùbìžné bodování
držel tzv. pod poklièkou i pøesto
prùmìrnému pozorovateli nemohla
uniknout dominance vítìzné dvojice. Vítìzství ve všech tøech
disciplínách jasnì ozáøilo záøí
zlatých medailí Jirku „Pøíbu“
Pøibyla a „Franze“ Františka
Andìla. I pøestože se na Sedelském
høišti vidìli poprvé v životì
vytvoøili neuvìøitelnì kompaktní a
vyrovnanou dvojku.
Umístìní na dalších místech už
mohl vydedukovat jen velice soustøedìný pozorovatel a tìch s
pøibývajícími pivy úmìrnì ubývalo

a umístìní na dalších místech bylo
pøekvapením. Pro samotné aktéry
ceremoniálu. Støíbro pøekvapivì
ozáøilo pár Standa „Èuòas“ Dostál a
Petr „Jánoš“ Janoštík a bronzové
medaile obtìžkali ramena dvojice
Honza „Bíïa“ Bidmon a Standa
Šorel.
Akce na zkoušku mìla nìkolik
„novorozeneckých“ chybièek, zájem a budoucnost ukážou, zda bude
pøíležitost je vychytat, zda 15. záøí
2018 vznikla nová tradice, nebo se
jednalo o jednorázovou tradici.
Každopádnì mùžeme turnajovou
akci oznaèit ,alespoò co z ohlasù
úèastníkù vyplynulo, za velmi vydaøenou. Nejdùležitìjším stavebním kamenem bylo 16 pohodových
úèastníkù a podpora obce zapùjèením potøebného zázemí a pøíspìvkem na ceny pro ty nejlepší a
urèitì za pìkné sportovní odpoledne dìkují a zároveò si podìkování zaslouží organizátoøi Martin
Bidmon, Jirka Blochin a Honza
Bidmon.■

a s úsmìvem na rtech zahájil svoje zvíøata v Jimlínì.■
vystoupení ve výjimeèném prostøedí našeho novì zrekonstruovaného kostela. Martin Maxa je
charismatický zpìvák, který si ke
všem svým písním skládá hudbu i
texty, které jsou nejen chytré a
poetické, ale dávají nahlédnout do
jeho nitra. Bìhem koncertu nejen
hrál na kytaru a zpíval, ale celý
koncert si sám moderoval a také se
rozpovídal o svém soukromí. U
nás vystoupil ve dvouèlenné
sestavì se skvìlým kytaristou
Tomášem Mohrem. Je to zpìvák,
který by si zasloužil mnohem více
pozornosti, než je mu vìnováno.
Po koncertì se Martin Maxa
ochotnì všem zájemcùm podepsal
a vyfotil se s nimi.
Vstupné na koncert bylo dobrovolné a za jeho výtìžek ve výši
2.500,- Kè, ke kterému pøidá obec
Nové Sedlo 5.000,- Kè, bude
nakoupeno krmení pro zvíøata a
pøedáno Útulku pro opuštìná
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Martin Bidmon

Vl. Kubelíková
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HISTORIE
Každý z nás se urèitì setkal se znakem nebo vlajkou Obce Nové Sedlo. Z historického hlediska vznikl
znak i vlajka teprve nedávno – v roce 1999. Informace o jeho schválení najdeme v Kronice Obce Nové
Sedlo z roku 1999.
Kronika Obce Nové Sedlo
Rok 1999
Komunální politika:
Z Heraldického podvýboru parlamentu Èeské republiky pøišlo odmítavé stanovisko ke schválenému
obecnímu znaku. Znak schválený obecním zastupitelstvem mìl v symbolu vyobrazenou svatováclavskou
orlici. Tento symbol však parlamentní komise neschválila a doporuèila umístit do znaku svatováclavskou
korunu. Obecní zastupitelstvo proto na svém zasedání 15. dubna 1999 schválilo umístit do znaku
svatováclavskou korunu a tento symbol bude i souèástí obecního praporu.
Dne 12. èervence 1999 v 10.00 hod pøebírá starosta obce pan Koøenský Vladimír z rukou pøedsedy
poslanecké snìmovny ÈR pana Václava Klause dekret o pøidìlení obecního praporu a znaku pro obec Nové
Sedlo. Dekret byl pøedán v budovì poslanecké snìmovny ÈR v Praze.■
Vl. Kubelíková

TJ NOVÉSEDLO
Vážení a milý sportovní pøátelé, šest kol z podzimní
èásti sezóny je za námi a sedelští fotbalisté, jsou
neustále v kontaktu s èelem tabulky. Výsledkový servis
najdete pod tímto sloupkem. Chtìl bych podìkovat
fanouškùm, za podporu, kterou nám v dosavadním
prùbìhu vyjadøovali, a pøál bych si, aby to tak bylo i po
zbytek podzimu.
Dále bych Vám rád vysvìtlil, proè fotbalisté Sedla
odehráli již nìkolik domácích zápasù v Liboèanech,

vyjma prvního utkání podzimu, které sehráli na
domácím høišti.
Jak jistì všichni víte, letošní léto zaèalo už koncem
dubna a skonèilo až v závìru záøí. Bohužel se nám
nepodaøilo v tomto rozpáleném roce i pøes veškerou
snahu, jak naší, tak pana starosty a dalších zastupitelù
zajistit dostatek vody pro zalévání høištì. Tím pádem to
tam vypadá, tak jak to tam vypadá. Je nám z toho
upøímnì smutno, ale pøíroda nám letos nepøála a sucho
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bylo v celé republice a u nás extrémnì. První zápas
sezóny jsme ještì odehráli na domácím høišti, ale po
domluvì s vedením jsme usoudili, že bude lepší nechat
trávník probrat k životu a nezatìžovat ho tréninky a
zápasy. V této tìžké situaci jsme se domluvili s
majitelem høištì v Liboèanech, na možnosti trénování
a hraní domácích zápasù v této nedaleké obci. Pokud se
Výsledky:
1. Kolo - Nové Sedlo – SK Jirkov – 4:1
2. Kolo - Bøezenecká - Nové Sedlo - 1:2
3. Kolo - Nové Sedlo - Blažim – 1:2
4. Kolo - Nové Sedlo - Èernovice – 2:1
5. Kolo - Lom – Nové Sedlo – 1:3
6. Kolo - Nové Sedlo – Braòany – 4:2
Zápasy v mìsíci øíjnu:
06.10. od 12:30 – Vilémov – venku
14.10. od 15:30 – Lenešice – Liboèany
21.10. od 15:30 – Krásný Dvùr – venku
27.10. od 10:30 – Strupèice – Liboèany
03.11. od 10:30 – Tuchoøice – venku
10.11. od 10:30 – Ervìnice – Liboèany
18.11. od 13:30 – Chlumèany - venku

vše podaøí, tak bychom rádi dohráli podzim v azylu v
Liboèanech. O domácích zápasech Vás samozøejmì
budeme informovat na plakátech, které jsou v rámci
„domácích“ utkání vyvìšeny.
Samozøejmì se intenzivnì snažíme dìlat vše proto,
abychom na jaøe mohli vybìhnout na domácí trávník.
Z

V

R

P

Skóre

B

+/-

1.

#
TJ Sokol Lenešice

6

5

1

0

17:3

17

5

2.

TJ Nové Sedlo

6

5

0

1

16:8

15

3

3.

SK Èernovice

6

4

0

2

17:7

12

0

4.

FK Blažim

5

3

1

1

13:7

11

2

5.

FK Chlumèany

6

3

1

2

15:7

10

1

6.

SK Strupèice

6

1

5

0

16:14

10

-8

7.

Baník Bøezenecká Chomutov

5

3

0

2

23:11

9

0

8.

TJ Krásný Dvùr

6

2

2

2

19:19

8

2

9.

FK Braòany Mlékárna

6

2

1

3

12:18

8

-4

10.

Sokol Tuchoøice

6

2

0

4

17:18

6

0

11.

SK Ervìnice - Jirkov B

6

1

2

3

10:17

6

-6

12.

TJ Sokol Vilémov

6

1

2

3

14:23

6

-3

13.

SK Viktoria Lom

6

1

0

5

5:24

3

-6

14.

1.SK Jirkov

6

0

1

5

4:22

1

-8

Prosím všechny fanoušky a pøátelé sedelské kopané, aby pøišli podpoøit náš tým v druhé polovinì podzimní èásti.
Chtìl bych v tomto speciálním vydání zpravodaje podìkovat Obci Nové Sedlo, panu Starostovi a celému jejímu
zastupitelstvu, za úžasnou komunikaci, souèinnost a podporu ve vìcech nejen fotbalové, ale veškeré sportovní
èinnosti konané v naší obci. Myslím si, že ostatní spolky by nám mohli takovouto souèinnost jen a jen závidìt.
Sportu zdar a fotbalu zvláš.
Jakub Èerný

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

PRODEJNÍ SKLAD
TÌSTOVIN
OBILOVIN
SLUNEÈNICE

PRANOSTIKA na
mìsíc ØÍJEN:

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

Když se táhnou ptáci
blízko k
stavení,
bude tuhá
zima.

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