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Vážení spoluobèané,držíte v ruce další èíslo Novosedelského zpravodaje.
Chceme navázat na jeho pøedchozí pravidelné vydávání
a nabídnout vám informace o dùležitých vìcech ze života našich obcí.
Jistì zachováme dùležité rubriky jako tøeba usnesení zastupitelstva,
i když se vám budeme snažit pøiblížit více detailní informace z jednání , informace o
dìní v naší mateøské a základní škole,
co se dìje ve spolcích a podobnì. Dále bychom chtìli obohatit Zpravodaj o nové
rubriky jako rozhovory,
co obèany zajímá (pálí), co chcete vìdìt od vedení obce,
ankety ( vždy na aktuální téma),
støípky nejen od krámu ( vtipné vìci, které se šíøí obcemi ),
pozvánky na akce na daný mìsíc.

Koneckoncù nápadù je hodnì a práce ještì více. Redakce Vám chce prostøednictvím zpravodaje pøinášet informace o obci, o práci OÚ, prostì o všem,co se v
obcích stalo èi nestalo nebo se pøipravuje.
Zajímají nás vaše podnìty k obsahu zpravodaje. Neváhejte a sdìlujte nám je, rádi zveøejníme všechny názory, a už pozitivní èi negativní. Máme možnost se ptát
a my se chceme ptát.
Jsou za námi volby do zastupitelstva, které pøinesly nemalé zmìny. Jednou velkou zmìnou je nový starosta a pozmìnìní èlenové zastupitelstva. V tomto vydání
najdete rozhovor s panem starostou Jaroslavem Zídkem, v dalších by jsme vám chtìli pøedstavit ostatní zastupitele.
Redakce
Pøejeme vám krásné zimní dny a pøíjemné poètení v tomto èísle.
Vážení spoluobèané, blíží se nejkrásnìjší svátky roku, kterými jsou
Vánoce. Ty jsou vždy spojeny s oèekáváním - zda budou na snìhu èi
blátì, zda se naplní nejen dìtská pøání èi zda bude rodina
pohromadì. Doba oèekávání, jinak také zvaná advent, je však také
dobou zklidnìní - aè to tak v dnešní dobì pøi pohledu na parkovištì
pøed nákupními centry nemusí být na první pohled patrné. Také v
našich obcích je již doba adventu patrná nejen ve formì osvìtlení,
ale také jako setkávání a rozjímání nad konèícím rokem. Pøeji Vám
všem za sebe, místostarostu, zastupitele i zamìstnance obce
co nejpohodovìjší prožití adventu, krásné Vánoce a úspìšné
vykroèení do nového roku 2019.
Ing.Jaroslav Zídek Starosta

Informace z ustavujícícho zasedání zastupitelstva
dne 2.11.2018
2.11.2018 se konalo v sále nad pohostinstvím v Novém Sedle ustavující
zasedání novì zvoleného zastupitelstva obce. Pøítomno bylo všech
9 èlenù nového zastupitelstva, tedy Ing. Zuzana Aschenbrennerová,
Miroslav Èerný, Kamil Dostál, Jitka Kovandová, Ing. Stanislav
Stejskal, JUDr. Alena Stejskalová, Kateøina Studnièková, Petr
Sýkora, Ing. Jaroslav Zídek. Na zaèátku jednání složili zastupitelé
slib.
Zastupitelé schválili pozici jednoho místostarosty. Pozice starosty
byla schválena jako uvolnìná a pozice místostarosty

Pan Julius Nagy z Chudeøína
oslavil 23.11.2018 své kulaté
jubileum.
Blahopøejeme.

neuvolnìná.
Veøejným hlasováním byl zvolen Ing. Jaroslav Zídek starostou
obce Nové Sedlo a Kamil Dostál místostarostou obce.
Bylo schváleno tøíèlenné složení finanèního a kontrolního výboru.
Pøedsedou finanèního výboru byl zvolen Ing. Stanislav Stejskal,
èlenem Helena Hergetová, volba tøetího èlena byla odložena na
další zasedání.
Pøedsedkyní kontrolního výboru byla zvolena Kateøina

Srdeènì zveme všechny obèany na
rozsvícení vánoèního stromu a stromeèku.
Zámìrnì píšeme stromeèku,protože
nejdøíve tato tradice vždy byla u ZŠ a MŠ v
Novém Sedle, kde se ozdobil a rozsvítil strom,
který tam léta letoucí roste a vzrùstá. Pøed pár
lety se tato tradice pøesunula k obecnímu
úøadu. Vždy se pøivezl krásný velký strom. Ten
nebude chybìt ani letos a spolu s ním se novì
vysadí stromeèek, aby tak jako u základní školy
rostl s námi, s našimi dìtmi a my si ho všichni
spoleènì ozdobíme.

Studnièková, volba dalších dvou èlenù byla také odložena na
další zasedání.
Dále byla schválena odmìna za výkon funkce místostarosty ve
výši 2 500,- Kè mìsíènì, za výkon funkce
èlena zastupitelstva, èlena výboru a pøedsedy výboru byla
stanovena jednotná odmìna ve výši 500,- Kè mìsíènì, v
pøípadì kumulace funkcí se tato odmìna poskytuje pouze
jednou, nedochází tedy k soubìhu odmìn.
Tím byl naplnìn program ustavujícího zasedání a novì zvolené
zastupitelstvo se mohlo dát do práce.
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20.11.2018 se konalo øádné
zasedání zastupitelstva. Plné znìní
zápisu a usnesení je k dispozici na stránkách
obce, na úøední desce v Novém Sedle a na deskách
umístìných v jednotlivých obcích.
Zde pøinášíme zkrácený výtah
z nìkterých bodù.
Kontrolou usnesení z minulých zastupitelstev bylo zjištìno, že
nadále trvá
úkol è. 4/9/18 zpøístupnìní cesty v k.ú.Èínov
úkol è. 9/05/18 uzavøít Smlouvu o nájmu èásti plynárenského
zaøízení mezi Obcí Nové Sedlo a GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem
(napojení novì vybudovaného úseku na hlavní øad – na
pozemcích p. è. 574/17 a p.è. 574/18).
Zastupitelstvo Obce Nové Sedlo uložilo starostovi splnit dosud
neuzavøené úkoly a informovat na dalším jednání zastupitelstva.
Volba 1 èlena finanèního výboru
Do finanèního výboru byl zvolen pan Aleš Dohnal. Tím je výbor
kompletní.
Volba 2 èlenù kontrolního výboru
Spoleènost NET4GAS – INPRO Moravia s.r.o. Pøedložila
návrh Smlouvy o zøízení vìcného bøemene služebnosti
inženýrských sítí
V rámci trasy tranzitního plynovodu v k. ú. Èíòov je nutné
zøídit vìcné bøemeno a firma nabízí 55,- Kè/m2. Starosta byl
povìøen o cenì nadále jednat.
Veøejný telefonní automat
Dle prùzkumu O2 Telecom je telefonní automat v Novém
Sedle nerentabilní, navrhují mìsíèní pronájem 1000,- Kè
nebo odkoupení za 1.000,- Kè + DPH.
Zastupitelstvo rozhodlo o odkoupení

Byly projednány žádosti týkající se pozemkù
- žádost o zmìnu druhu smlouvy mezi obèanem a obcí
- žádost o doèasné užívání pozemkù p.è. 149 a p. è.150 v k.ú.
Bøežany
- žádost o stanovisko k navrhovanému obsahu zmìny
Územního plánu – zmìna využití poz. p. è. 29 a èásti poz. p.è. 34
v k.ú. Èíòov
Ke všem bodùm bylo uloženo starostovi obce svolat místní
šetøení
Bylo rozhodnuto o pøidìlení jednoho volného bytu v Domì s
peèovatelskou službou.
Bylo schváleno rozpoètové opatøení è. 9/2018 a plán inventur
na rok 2018
Výzva spolkùm
Obec chce podpoøit v roce 2019 aktivity obèanù a spolkù
pùsobících v obcích spadajících pod Nové Sedlo. Z tohoto
dùvodu vyzývá spolky, které mají zájem o finanèní podporu na
rok 2019, aby pøedložily své žádosti do 17.12.2018.
Podmínkou poskytnutí dotace je závazek spolku uskuteènit
alespoò jednu akci, která bude veøejná a bude urèena
Byla schválena žádost o proplacení nevyèerpané dovolené
bývalého starosty obce.
Zpráva o rozpracovanosti projekt - Starosta obce vznesl
dotazy pøedevším na bývalého starostu a èleny pøedchozího
zastupitelstva obce ohlednì stavu nìkterých projektù,
jmenovitì nezabezpeèení pøístupové cesty k novì budovaným
rodinným domkùm, neèerpání dotací na in-line dráhu a na
opravu kostela v Žaboklikách a požadoval vysvìtlení.
Následovala diskuse, která byla ukonèena tím, že
Zastupitelstvo Obce Nové Sedlo ukládá starostovi jednat s

Na co jste se nás ptali….
a my ještì neumìli odpovìdìt
Jak to bude s bruslaøskou dráhou ?

Pùvodní zámìr vedení obce byl vystavìt v Novém Sedle “Asfaltový
pumptrack”. Na jednání zastupitelstva byl následnì tento zámìr zmìnìn na
projekt “Bruslaøská dráha”.
Dráha mìla být umístìna tak, aby lemovala høištì TJ Nové Sedlo.
Na základì toho pøedseda klubu daroval obci prostor na umístìní dráhy,
která mìla být cca 380 m dlouhá a široká 2,5 m. Dráha mìla mít trvanlivý
povrch z jemnozrnného asfaltobetonu v dohodnuté skladbì a mìla být
umístìna do betonových obrub. Kolem bruslaøské dráhy mìla vzniknout
odpoèívadla, lavièky, odpadkové koše a kvìtiny.
Dotace na projekt byla schválena ve výši 250 000,- Kè a celá akce mìla být
dle pravidel pro dotace zrealizována do konce roku 2018.
Bohužel do konce øíjna nebyla bývalým starostou obce panem Sýkorou
podepsána žádná smlouva o realizaci projektu a tím se samozøejmì ani
žádná dráha nezaèala budovat. Ustavující zasedání nového zastupitelstva
probìhlo 2.11., funkce starosty byla pøedána 5.11.2018. Realizace projektu,
který mìl pøislíbenou dotaci, nebyla vùbec zapoèata.
Vzhledem k roènímu období a pevnì stanoveném termínu na dokonèení
stavby, je nereálné zaèít od základu s výstavbou. Není tedy opravdu v našich
silách tento projekt BRUSLAØSKÁ DRÁHA reálnì stihnout a dodržet tak
podmínky pro èerpání dotace.
Ing. Jaroslav Zídek
starosta

Obsazení redakèní rady obecního zpravodaje
Hledáme do redakèní rady osoby, které by zajímala pøíprava
a vydávání Novosedelského zpravodaje.
Pokud máte zájem se podílet nav pøípravì, spoluvytváøet obsah
a utváøet finální podobu našich spoleèných novin, ozvìtì
se nám. Hledáme kreativní lidi,kteøí mají nápady,rádi píšou,
fotí a zajímá je dìní v našich obcích... jste vítáni

Stejnì jako v uplynulých letech,
bude Obecní úøad v období Vánoc
uzavøen. Pokud potøebujete cokoli
vyøídit na obecním úøadì, uèiòte
tak nejpozdìji do pátku 21.12. do
13.30 hod. Úøad bude znovu
otevøen k vyøízování záležitostí ve
støedu 2.1.2019.
Informace o pøipravovaných akcí
do konce roku 2018
viz.strana 5.
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pokraèování ze strany 2...

Domov s peèovatelskou službou Nové Sedlo
Vážení obèané, na základì kontroly Ministerstva práce a sociálních vìcí, provádìné v dubnu 2018 v Domì s peèovatelskou
službou Nové Sedlo, byly ze strany kontroly zjištìny urèité nedostatky v dokumentaci. Jeden z nich se napøíklad týkal
informovanosti poskytované sociální služby, proto bychom si Vás tímto zpùsobem dovolili informovat, že obec Nové Sedlo
poskytuje nejen pobyt v DPS, nýbrž i terénní peèovatelské služby, které mùže využívat každý potøebný obèan obce Nové Sedlo a
pøilehlých obcí. Základní nabízené služby jsou napøíklad:
?
Pomoc pøi zvládání bìžných úkonù o vlastní osobu
?
Pomoc a podpora pøi oblékání a svlékání
?
Pomoc pøi osobní hygienì
?
Pomoc pøi zajištìní stravy
?
Pomoc pøi zajištìní chodu domácnosti
?
Bìžný úklid a údržba domácnosti, údržba domácích spotøebièù
?
Pomoc pøi zajištìní velkého úklidu domácnosti
?
Bìžné nákupy a pochùzky v rámci obce i mimo obec
?
Velký nákup v rámci obce i mimo obec (možno i osobnì)
?
Praní, žehlení a úprava ložního a osobního prádla
?
Zprostøedkování kontaktu se spoleèenským prostøedím
?
Doprovod k lékaøi, na úøad, na orgány veøejné moci a instituce poskytující veøejné služby a doprovod zpìt (v rámci obce i mimo

obec)
Žádost o poskytování sociálních služeb mùžete nalézt v elektronické podobì na webových stránkách obce Nové Sedlo
(www.nove-sedlo.cz), nebo v tištìné podobì na obecním úøadu Nové Sedlo èi v pøímo DPS. V pøípadì zájmu Vám budou
poskytnuty všechny potøebné informace.
Sociální pracovnice DPS, Marie Richterová

Vítání obèánkù je

Amálka
Petøíèek

slavnostní obøad novì
narozených obèanù obcí
Nové Sedlo. Pøipravujeme
v roce 2019 v jarních
mìsících pøivítat nové
obèánky,kteøí se narodili v
roce 2018.
Pogratulujeme k narození
miminka, rádi bychom jej
slavnostnì pøivítali a u té
pøíležitosti vysadili
každému miminku strom,
který poroste s ním.

Lucinka

Honzíèek

GDPR
Od roku 2010 vychází Novosedelský Zpravodaj,
a tak jsme si jako obyvatelé Nového Sedla a dalších obcí, které
sem spadají, zvykli, že k nám domù každý mìsíc dorazí nové
èíslo Novosedelského Zpravodaje. Nìkdy je to dvojèíslo, tøeba v
období prázdnin, ale jinak si mùžeme pøeèíst každý mìsíc o
tom, co se stalo v naší obci èi co se pøipravuje. Letos na jaøe
nastala dlouhá pomlka ve vydávání Zpravodaje, která byla
komentována rùznì. Zdùvodnìním pozastavení vydávání bylo
to, že vzhledem k nejasnostem ohlednì GDPR ( neboli Naøízení
EU 2016/679 ) nelze zveøejòovat fotografie. Pravdìpodobnì se
situace jednorázovì " vyøešila" pøed volbami, kdy bývalé
zastupitelstvo vydalo Novosedelský zpravodaj, o jehož obsahu
si každý ètenáø udìlal svùj názor.
Ráda bych zveøejòování fotografií uvedla " na pravou míru"
Pøedevším je dùležité si uvìdomit, že GDPR fotky „neøeší“,
protože pøi poøizování a zveøejòování reportážních a
propagaèních fotografií se nejedná primárnì o problematiku
ochrany osobních údajù, ale o postup, kde je tøeba se pøi jejich

poøizování "chovat slušnì" – zejména respektovat ustanovení §
84 a násl. obèanského zákoníku, která upravují poøizování
podobizny. Z tohoto pohledu je asi zásadní znìní
§ 89 obèanského zákoníku, který øíká...
"Podobizna nebo zvukový èi obrazový záznam se mohou bez
svolení èlovìka také poøídit nebo použít pøimìøeným zpùsobem
též k vìdeckému nebo umìleckému úèelu a pro tiskové,
rozhlasové, televizní nebo obdobné zpravodajství."
Pojmem "zpravodajství" se rozumí referování o skuteènostech
reálného svìta. Novosedelský Zpravodaj je periodikum, tedy
tiskovina vydávána v urèitém intervalu, kde se píše o tom, co se
v obci stalo a pøipojují se fotografie z konkrétních akcí. Není
tedy potøeba souhlasu fotografovaných, že se "objeví" na
fotografii, pokud je snímek poøizován jako reportážní.
JUDr.Alena Stejskalová
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Pøedstavujeme zastupitele
Rozhovor s novým starostou obce Nové Sedlo
Redakce položila následující otázky:
1) Napište nìco o sobì, jaké máte zájmy, co vás baví, oblíbené jídlo...
2) Jakou školu jste vystudoval
3) Co vás pøimìlo kandidovat do zastupitelsva
4) Pøekvapil vás výsledek voleb
5) Napsal jste výzvu pro obèany, kteøí mají chu podílet se na chodu obce.
Jaká byla odezva?
6) Jaké pocity èi poznatky máte za tìch pár dní, co jste starosta

1) Baví mì nové technologie a rád sleduji aktuální dìní. Rád mám steaky, zapíjím je pivem z malých
pivovarù a poslouchám u toho elektronickou hudbu. Takto získané kalorie nejradìji spaluji na lyžích
sjezdových i bìžkových, v pøírodì a na zahradì.
2) Po absolvování žatecké obchodní akademie jsem nastoupil na Provoznì ekonomickou fakultu
Èeské zemìdìlské univerzity v Praze. Byl jsem aktivní ve studentských organizacích, jezdil jsem na
exkurze, jeden semestr jsem pobyl na Technice v polském Štìtínì a také jsem byl na letní škole na
Zemìdìlské univerzitì v Pekingu.
3) Vadila mi otrávenost a pesimismus v našich obcích korunovaná arogancí moci, pokrytectvím a
snahou opít obèany rohlíkem.
4) Pøekvapil. Byly to nervy a èasto nápor na žaludek, když jsme snášeli i dost nevybíravé osobní
útoky a lži. Vìøím, že se to však èasem srovná a vášnì se zklidní.
5) Bohužel musím konstatovat, že odezva moc velká nebyla. Pár zájemcù se však našlo a sluší se
jim podìkovat. Na oživení veøejného života máme 4 roky, nemùžeme vše chtít hned.
6) Že je to obrovská zodpovìdnost a ne vždy pøíjemná a docenìná práce. Musím vyzdvihnout nejen
„moje“ zastupitele, ale také spoustu dalších lidí, kteøí udìlali to, co slíbili, když jsem pod jejich
nátlakem (smích) svolil s kandidaturou na prvním místì – že mì v tom nenechali a opravdu se mi
snaží pomoci. Speciální dík patøí hlavnì rodinì, kterou jsem prvních 14 dní moc nevidìl.

Setkání a povídání na Faøe
Na jedno pondìlní odpoledne jsme se objednali na návštìvu k P.
Alexanderu Siudzikovi, CSsR, knìzi øádu redemptoristù, který
pùsobí jako administrátor exc. pro Nové Sedlo v rámci lounského
vikariátu. Chtìli jsme se pøedstavit a probrat nìkteré body, jako
tøeba uspoøádání koncertu v kostele v Novém Sedle. Sídlem
farnosti jsou Podboøany a právì tam jsme zamíøili. Pokud hledáte
faru, vìtšinou ji najdete u kostela. V Podboøanech bylo hledání
ještì jednodušší, protože kostel je na kopci a tak pokud jedete
“nahoru” a poøád vidíte kostel, tak máte velkou šanci, že trefíte.
Pøišel nám otevøít velice pøíjemný postarší pán a zval nás dál. Pøes
chodbu jsme vešli do jeho kuchynì a byli jsme pozváni ke stolu.
Nabídce kávy jsme neodolali, na stole se vzápìtí objevil ještì tác
domácích “chlebíèkù” a zaèalo milé a lidské povídání. Dozvìdìli
jsme se spoustu zajímavých vìcí o farnosti a lidech zde žijících. P.
Siudzik má na starost 17 míst “ustanovení“,o které peèuje. Na
nìkterých místech farnosti se konají pravidelné bohoslužby, nìkde
jsou každoroèní poutì, nìkde probíhá výuka náboženství na
školách ( na což si vzpomnìli i nìkteøí z novosedelských obyvatel),
P. Siudzik navštìvuje také v pozici vìzeòského kaplana každé
první pondìlí v mìsíci vìznici v Sedle.
Rádi jsme slyšeli, že Kostel svatého Václava v Novém Sedle
považuje za jeden z nejkrásnìjších kostelù, kde pùsobil, a je velice
rád, že církev získala finanèní prostøedky na postupnou obnovu
interiéru. Dotkli jsme se i filiálního kostela sv. Šimona a Judy v
Bøežanech a dozvìdìli se, že tam také probíhaly bohoslužby a
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poutì. Samozøejmì stranou naší diskuse nezùstal ani Kostel
svatého Bartolomìje v Žaboklikách a jeho havarijní stav. Zajímali
jsme se i o mobiliáø kostela a zda existují nìjaké snímky, jak kostel
vypadal uvnitø.
P. Siudzik nám sdìlil zámìr na obnovení bohoslužeb v Kostele
svatého Václava v Sedle. Zjistili jsme také, že pravidelné
bohoslužby v naší farnosti probíhají každou nedìli v 9.00 hodin v
Podboøanech, v 11.00 hodin je bohoslužba v Krásném Dvoøe
( první nedìli ) nebo v Brodech ( druhou nedìli ) a ve 14.00 hod
se koná v Kryrech.
Slíbili jsme ještì zprostøedkovat pozvání do kostela v èase vánoc,
a tak pøímo na Štìdrý den 24.12. mùžete zavítat na “pùlnoèní” do
Podboøan, zaèátek v 21 hod. Následující den, tedy 25.12. se koná
vánoèní bohoslužba od 17 hod v Libìdicích. A pro ty, kteøí si chtìjí
udržet vánoèní atmosféru ještì dále po vánocích, tak pozvánka na
29.12. od 15 hod do Podboøan na Èeskou mši vánoèní. Více
informací o akcích se mùžete dozvìdìt na stránkách
https://www.dltm.cz
A pak již nastal èas se rozlouèit. Setkání bylo velice pøíjemné a P.
Siudzik nám slíbil oplatit návštìvu pøi jeho nejbližší cestì do
Nového Sedla.
Krásný pøedvánoèní èas všem

Pøipravujeme

Informace o pøipravovaných akcí do konce roku 2018
2.12.2018 adventní setkání obèanù - Adventní podveèerní posezení u kávy/èaje/punèe, vánoèního cukroví a
zvuku koled. Akce zaèíná v 16 hod v Sedèicích v Kulturáèku. Akce je spolupoøádána Spolkem pro rozvoj Sedèic.
5.12.2018 rozsvícení stromku a Mikulášská nadílka - Tradièní rozsvìcení vánoèního stromku v Novém Sedle
spojené s Mikulášskou nadílkou pro dìti. Zahájení tradice zdobení živých stromkù. Vystoupení dìtí, vánoèní
punè/grog a drobné obèerstvení pro obèany. Zahájení v Novém Sedle u obecního úøadu v 16.30 hod
8.12.2018 pozvání na “Poslední lec?2018” - Myslivecké sdružení Žabokliky ve spolupráci s obcí Nové Sedlo zve
obèany na “poslední leè” do hájovny v Žaboklikách. Zaèátek akce je v 18 hod
16.12.2018 adventní setkání obèanù - Adventní podveèerní posezení u kávy/èaje/punèe, vánoèního cukroví a
zvuku koled. Akce zaèíná v 16 hod v Novém Sedle v hospodì.
19.12.2018 vánoc?
ní koncert v kostele - Krátké pøedvánoèní zastavení a zaposlouchání se do vánoèní hudby a
koled v kostele v Novém Sedle. Zaèátek v 17 hod.
Soutež o nejkrásnìjší vánoèní výzdobu a vyzdobený vánoèní dùm. Bude udìlena cena juniorská ( nejkrásnìji
ozdobený objekt vybírají dìti ze ZŠ Nové Sedlo ) a seniorská ( nejkrásnìjší výzdoba dle výbìru obyvatel Domu s
peèovatelskou službou v Novém Sedle )
Zastupitelé pøejí krásné svátky obèanùm
Zastupitelé pøijedou popøát krásné svátky do obcí, kde se v prosinci nekonala adventní setkání, a tak pøijmìte
pozvání ke krátkému setkání v pondìlí 17.12.2018
?
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Soutìž o nejhezèí vánoèní výzdobu
Vážení obèané,
pojïme spoleènì ještì více vyzdobit naše vesnice. A aby nás to možná víc bavilo, vyhlašujeme soutìž o nejkrásnìjší
vánoèní výzdobu domu. Vytahejte svìtýlka, ozdoby, øetìzy, lezoucí dìdy Mráze, snìhuláky
èi ozdobte svá obydlí tak, jak se to líbí vám.
A protože každý z nás má jiný vkus a styl, dohodli jsme se, že tentokrát výherce soutìže budou vybírat dìti
a naši obyvatelé Domu s peèovatelskou službou. A k tomu potøebujeme foto vašeho nazdobeného prostoru.
Jak se pøihlásit do soutìže ?
Pošlete nám prosím svoji pøihlášku na e-mail obec@nove-sedlo.cz nebo pøijïte na obecní úøad se pøihlasit.
Nezapomeòte nám poslat svoji adresu, kde mùžeme vidìt vyzdobený dùm.
V pondìlí 17.-18.12.2018 probìhne focení nazdobených domù v èase od 16 hod dále....takže nezapomeòte rozsvítit
Fotky budou pøedány do školy a DPS a bude vyhlášena juniorská cena a cena seniorská.
Vítìzové dostanou od nás dárek, který se jim jistì bude hodit tøeba pøi Silvestrovském posezení
Dìkujeme vám za pomoc a tìšíme se na svítící obce
REDAKCE

Pokud nám nìco chcete sdìlit, pište na email: novosedelskyzpravodaj@seznam.cz
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TJ Nové Sedlo

TJ Nové Sedlo
Vážení a milý sportovní pøátelé. Podzimní èást sezóny 2018/2019 je za námi a pro náš tým, který
hraje krajskou soutìž už tøetím rokem, skonèil tento podzim podle oèekávání. Naši fotbalisté skonèili
v polovinì sezóny na pìkném ètvrtém místì. I pøes to, že museli odehrát vìtšinu domácích utkání na
Liboèanském høišti. Prohráli pouze jeden domácí zápas a mají tak druhou nejlepší bilanci ze všech
úèastníkù ve skupinì C. Venkovní zápasy už tak oslnivé nebyly. Venku byl náš tým osmý nejlepší.
Koneènou tabulku najdete na konci tohoto èlánku.
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 trenérùm Gustovi Suchanovi 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.
Zároveò vìøím, že spolupráce mezi novým zastupitelstvem obce a klubem bude fungovat, jak nejlépe
to pùjde a že si budeme navzájem nápomocní.
Na závìr bych chtìl jménem klubu TJ Nové Sedlo Všem popøát klidné prožití vánoèních svátkù,
hodnì štìstí a zdraví do nového roku.
Jakub Èerný
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Probìhlé akce

2.roèník gulášového klání
Pøíznivci kotlíkového vaøení se sešli dne 20.10.2018, aby pøedvedli svá kuchaøská umìní na volném ohni. Jako každý rok jich
bylo až dost, dokonce se letos zúèastnily dvì ženy, které se v koneèném výsledku umístily na krásném druhém místì. Na prvním
místì a putovní trofej si odnesl Roman Èernoch. Gratulujeme. Bohužel, favorizovaný vítìz pøedešlého roèníku nemìl svùj den,
nestojí tedy ani za zmínku, na jaké pøíèce se umístil. Po celé sobotní odpoledne panovala skvìlá nálada, okoøenìna
soutìžemi. Jedlo se, pilo se, hodovalo se. Veèer k poslechu hráli chlapci na kytaru,dìvèata zpívala a zpívala.

Podzimní pábení s vùní peèených brambor
V nedìli 28. øíjna jsme se tradiènì po roce sešli u kaplièky pod tøešòovkou kousek za obcí Nové Sedlo, abychom si spoleènì
zpøíjemnili odpoledne pouštìním drakù, opékáním buøtù a peèením brambor na ohýnku. Poèasí k nám sice v ten den moc pøíznivé
nebylo, pršelo a foukal studený vítr, ale to jak všichni víme, k podzimu patøí. Ti, kteøí šli na místo dìní po svých, uvítali po pøíchodu s
otevøenou náruèí teplý èaj s citrónem èi grog. I pøes nepøízeò poèasí se nás sešlo pomìrnì dost, a to i z okolních vesnic, což byla pro
všechny zúèastnìné pøíležitost k seznámení se a k vzájemnému navázání nových kontaktù. Po dobu trvání akce tak provázel tento
podzimní den smích a pøíjemná, kamarádská atmosféra, která tomu všemu dodala spolu s pøekrásnì vybarveným letošním
podzimem, to pravé venkovské kouzlo.
Buøty se snìdly, èaj a grog se vypil, draci neuletìly.
Tìšíme se zase za rok a dìkujeme všem, kteøí se jakoukoliv mìrou na této akci podíleli.
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ústøížek
jméno:
znìní
tajenky:

Volný èas

VOLNÝ ÈAS
KØÍŽOVKA PRO DÌTI

1. L

1. HC VERVA (MÌSTO)

2. L
3. L

2. KALUŽE
3.PALAÈINKA

4. L
5.

L
6.

4.DOKTOR
5.CIT

L

L
8. L
7.

6.PAST

7.KRABICE NA POTRAVINY
8.BOLEK A ?

9. L
9.PLAVIDLO
Znìní tajenky napiš na ústøižek a vhoï do boxu na OÚ
Vylosovaní vyherci budou odmìnìni
KUDY Z NUDY
DIGITÁLNÍ KINO ŽATEC - PROSINEC 2018

DIGITÁLNÍ KINO ŽATEC - PROSINEC 2018
1.12. 20:00 / 28.12. 17:30 Ten, kdo tì miloval
2.12. 20:00 / Úsmìvy smutných mùžù
3.12. 20:00 / SNOW FILM FEST 2018
5.12. 20:00 / Na stojáka v kinì
6.12. 17:30 Johnny English znovu zasahuje
6.12. 20:00 / 7.12. 17:30 / 25.12. 20:00 / 28.12. 20:00 / Smrtelné stroje 3D
7.12. 20:00 Ve spárech ïábla
9.12. 17:30 / 23.12. 17:30 / 29.12. 20:00 Doktor Martin: Záhada v Beskydech
9.12. 20:00 The Perfect Kiss
12.12. 17:30 (2D) / 27.12. 15:00 / Grinch 3D
12.12. 20:00 Jack staví dùm – Film s pøívlastkem
13.12. 20:00 / 14.12. 20:00 / 22.12. 20:00 / 26.12. 20:00 Aquaman 3D
14.12. 17:30 Louskáèek a ètyøi øíše 3D
14.12. 17:30 Louskáèek a ètyøi øíše 3D
16.12. 20:00 Zrodila se hvìzda
19.12. 17:30 Vánoce a spol.
Spider-Man: Paralelní svìty 3D
19.12. 20:00 Bohemian Rhapsody (Queen)
20.12. 17:30 /21.12. 17:30 / 5.12. 17:30 / 28.12. 15:00
20.12.-21.12. 20:00 /22.12. 17:30/26.12. 17:30 /29.12./30.12. 17:30 / Bumblebee (Transformers) 3D
23.12. 20:00 / Fantastická zvíøata: Grindelwaldovy zloèiny 3D
22.12. 15:00 / 23.12. 15:00 Asterix a tajemství kouzelného lektvaru
27.12. 17:30 / Mary Poppins se vrací 2D
30.12. 15:00 / Snìhová královna: V zemi zrcadel 3D
30.12. 20:00 / Znovu ve høe
Více na www.divadlozatec.cz
Registrace: MK ÈR E19892. BEZPLATNÝ VÝTISK,VYDÁNO V POÈTU 250 ks. - periodický tisk územního samosprávného celku.
Redakèní rada: Judr.Alena Stejskalová, Jaroslava Holièová, Eliška Dostálová, grafická úprava: Marek Marcel
Vydavatel (sídlo): Obec Nové Sedlo, Farní 36, Nové Sedlo, 43801 Žatec. IÈ: 00265292, tel.:415 786 113. e-mail: obec@no-sedlo.cz, www.nove-sedlo.cz.
Poznámka: Redakce neodpovídá za obsah èlánku, za ty odpovídá jejich autor. Text neprochází jazykovou úpravou.
E-mail redakce: novosedelskyzpravodaj@seznam.cz
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