Novosedelský
KVÌTEN 2019
zpravodaj
èíslo 5 roèník IX.

MÌSÍÈNÍK Obecního úøadu Nové Sedlo
Vážení spoluobèané, opìt se do Vašich poštovních
schránek dostalo další vydání Novosedelského
zpravodaje, ve kterém Vám pøinášíme øadu
informací z našich obcí. Pùvodnì jsem Vás chtìl
seznámit s øadou špatných a nekompetentních
rozhodnutí bývalého šesti mìsíèního vládnuti
odvolaného starosty, ale poté jsem usoudil, že bude
nejlepší se již k tomu nevracet a dìlat vìci tak, jak se
mají a hlavnì konat vše pro dobro obèanù našich
obcí, aby se nám tu dobøe žilo.
V souèasné dobì probíhá sekání trávy v obcích,
pokraèují stavební práce na rekonstrukci bývalé
bednárny na sportovní halu. Probìhlo jednání s
odborníkem ohlednì úpravy hráze rybníku v
Bøežanech, kde se nechá zpracovat veškerá
dokumentace, aby bylo vše v souladu se zákonem a
aby to nìkoho nelákalo podávat udání a stížnosti.
Byla podána nová žádost o dotaci na bruslaøskou
dráhu, bylo zajištìno zvýšení dotace z Ministerstva
kultury z pùvodních 200.000,- Kè na 600.000,- Kè na
rekonstrukci kostela v Žaboklikách. Byla
prodloužena smlouva s Úøadem práce až do konce
roku 2019 na veøejnì prospìšné práce a øada dalších,
by drobnìjších, ale pøesto pro obec dùležitých vìcí.
Na požádání vlastníkù pozemkù bych chtìl
upozornit na zákaz jízdy ètyøkolek mimo veøejných
cest po soukromých pozemcích.
I nadále se tìšíme na Vaše pøíspìvky do
Novosedelského zpravodaje, kde máte možnost nás
ostatní spoluobèany seznámit se svými podnìty èi
námìty, co by se mohlo zlepšit.
Vážení spoluobèané, na závìr bych Vám chtìl
popøát krásné letní dny a pøípadnì i trochu deštì.
Petr Sýkora, starosta

Vážení ètenáøi,
dostává se Vám do rukou nové èíslo Novosedelského zpravodaje. Zpravodaj má v obci své
pevné místo, a i nadále se v nìm budete, tak jak jste
zvyklí, setkávat s pozvánkami na akce, poøádané
obecním úøadem, spolky, kroužky nebo tøeba jenom
obèany, kteøí se chtìjí sejít napøíklad u sportu. Své
místo zde má místní škola i TJ Nové Sedlo. Rádi zve-
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øejníme také pøíspìvky a názory obèanù nebo
organizací. Vrací se oblíbená rubrika Historie, která
však nebude vycházet pravidelnì v každém èísle
zpravodaje. Bohužel za více než 8 let co zpravodaj
vychází se údaje o místní historii „vyèerpaly“ a pokud
se nechceme opakovat, nemùžeme z této rubriky udìlat
pravidlo. Pøesto, jakmile se podaøí narazit na zajímavý
èlánek, událost nebo novì zjištìné skuteènosti,
otiskneme je.■
redakce
Výsledky voleb do Evropského parlamentu
Ve dnech 24. a 25. kvìtna 2019 probìhly v našich
obcích volby do Evropského parlamentu. Jako vždy se
volilo ve dvou okrscích, tedy v Novém Sedle a
Sedèicích, tentokrát volili také odsouzení ve Vìznici
Nové Sedlo. Z celkového poètu volièù zapsaných do
volebního seznamu 504 odvolilo 122 obèanù, tj. 24,21
%. Platných hlasù bylo odevzdáno 120.
Volby vyhrálo s velkým náskokem ANO 2011, s
celkovým hlasem 42. Za ním s nepatrným rozdílem
následují KSÈM s 15, ODS s 12, Èeská pirátská strana
s 11 a Svob. pø. dem.-T. Okamura (SPD) s 10 hlasy.
Koalice STAN, TOP 09 získala 4 hlasy, Strana
nezávislosti ÈS; ANO, vytrollíme europarlament a
Koalice DSSS a NF po 3 hlasech. Po 2 hlasech získaly
Klub angažovaných nestraníkù; ÈSSD; Romská
demokratická strana; Koalice Svobodní, RÈ; Evropa
spoleènì a KDU-ÈSL. SPR-Republ.str. Èsl. M. Sládka,
Koalice Rozumní, ND; Volte Pr.Blok www.cibulka.net,
HLAS a Alternativa pro Èesk. rep.2017 získaly každá 1
hlas.
Pro velký poèet stran a sdružení, které kandidovaly
do Evropského parlamentu (celkem 40), uvádíme
pouze ty, které u nás obdržely hlas. Ostatní strany,
které nejsou v pøehledu uvedeny neobdržely ani jeden
hlas.■
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Napsali jste nám
Nové bydlení
Dlouho jsme si pohrávali s myšlenkou mít svùj
vlastní domeèek. Bylo to naše velké pøání. Témìø
9let jsme do Žatce dojíždìli za prací, dcera nejdøíve
do školky a pozdìji do školy. Dennì jsem dojíždìli
cca 50 km. A tak jsme zaèali v okolí našeho pùsobení
hledat nové bydlení. Nejdøíve jsme se poohlíželi po
již postaveném domeèku, ale žádný nás nezaujal na
tolik, abychom se rozhodli ke koupi. Jednoho dne se
k nám dostala informace, že v Novém Sedle obec
prodává pozemky k výstavbì rodinných domkù.
Nejdøíve jsme si Nové Sedlo nìkolikrát projeli,
prošli a zaèali si získávat informace.
Nakonec
jsme si domluvili se starostou, p. Sýkorou, schùzku,
od kterého jsme dostali podrobnìjší informace.
Postoj starosty k obci jako takové nás zaujal. Líbily
se nám plány do budoucna - rozvoj obce
prostøednictvím prodeje stavebních parcel,
vybudování nového høištì, malé multifunkèní
sportovní haly. Další plus bylo i dobré autobusové
spojení. Což má pro nás tu výhodu, že dcera mùže
sama jet do školy, na kroužky i za kamarádkami ze
školy, a není odkázána na to, zda ji odvezeme autem.
Tak jsme se rozhodli, že stavební parcelu koupíme a
usadíme se zde, a tím si splníme i své pøání: máme
vlastní domeèek.
O své pocity se podìlí i dcera:
když jsme se sem nastìhovali, nejdøíve jsem se bála.
Je to tu jiné než ve mìstì, kde jsme bydlela od
narození. Byla jsem zvyklá, že za 15 minut jsem v
obchodním centru, kdykoli jsem potøebovala nìco
koupit. Bylo tam kino, aquapark, zimní
stadion...….Asi po mìsíci jsem se seznámila s
Kájou. To bylo takové kamarádství v autobuse. Teï
se bavím i s Anièkou. Moc se mi líbí i stáj v Èíòovì.
Chtìla bych tam jezdit, protože si myslím, že mì tam
hodnì nauèí a mám ráda konì. Moc se mi tu líbí.

Omlouváme se za tiskovou chybu ve
vydání Novosedelského zpravodaje v
mìsíci "kvìten 2019", kde správné
vydání mìlo být za mìsíc "duben 2019.
Dìkujeme za pochopení.
Redakce

770 let od první písemné zmínky o
obci Nové Sedlo
Obec Nové Sedlo slaví v letošním roce 770 let od první
písemné zmínky. V souvislosti s tímto výroèím
pøipravujeme vydání publikace, která by mapovala
dìjiny Nového Sedla, ale také jeho místních èástí:
Bøežan, Èíòova, Chudeøína, Sedèic a Žaboklik, a to od
první zmínky až po souèasnost.
Bohužel, nìkteré pùvodní doklady, písemnosti,
kroniky nebo fotografie se nezachovaly. Proto vás
prosíme o pomoc pøi shromažïování historických
fotografií, informací nebo dokumentù. Máte-li ve svých
domácích archivech dobové fotografie, pohlednice,
rùzné dokumenty apod. ze života našich obcí,
dùležitých událostí nebo akcí, zapùjète nám je, pokud
možno s uvedením místa a datem poøízení. Vše
naskenujeme a vrátíme majiteli. Vámi zapùjèené
materiály budou použity ve výše uvedené publikaci
nebo budou uloženy v archivu obce Nové Sedlo.
Za zapùjèení èi dodání jakýchkoliv materiálù se
vztahem ke všem našim obcím pøedem dìkujeme.
Materiály prosím doruète na obecní úøad do 30. èervna
2019.
Obecní úøad Nové Sedlo

H. Hánová

Pøíspìvky do
Novosedelského zpravodaje
posílejte na e-mail
novosedelskyzpravodaj@seznam.
cz do 25. dne každého

mìsíce.

HISTORIE
Protože mìsíc èerven je mìsícem, kdy se konají
oslavy Mezinárodního dne dìtí, chceme si i my
pøipomenout, jak se konaly oslavy dne dìtí v naší obci.
Tentokrát pøinášíme výpis ze školní kroniky v Novém
Sedle o oslavách Dne dìtské radosti pøed 70 lety, v roce
1949.
Vl. Kubelíková
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„Den dìtské radosti“
Dne 19.6.1949 se konal v obci poprvé „Den dìtské
radosti“, poprvé ve vìtším mìøítku, z iniciativy a za
organizaèního vedení øeditele národní školy A.
Nikrla a øeditele osmileté støední školy Fr. Truksy.
Setkal se s nadšeným souhlasem jak dìtí, tak rodièù i
všeho obyvatelstva obce. Všechny pøípravné a
nácvièné práce manuální i programové provedli ve
vzácné vzájemné shodì a spolupráci všichni èlenové
uèitelského sboru mateøské, národní a støední školy,
za pomoci staršího žactva a v posledních dnech i
nìkterých rodièù. K jeho úspìchu pøispìlo i to, že se
mohl konat v pìkném prostøedí zámeckého parku.
Celá akce byla velmi dobøe podchycena a jen krajnì
nepøíznivé poèasí (chladno, déš) bylo pøíèinou
menší úèasti obèanstva, než se pøedpokládalo,
zejména z okolních obcí. Pøesto se zúèastnilo DDR v
Novém Sedle na 180 dospìlých platících divákù a
160 dìtí (zdarma), celkem na 340 osob. Na vstupném
a na taneèní zábavì se vybralo 9.000,- Kè. Pro
pøítomné dìti byl pøipraven bohatý buffet, na jehož
pøípravì se podílely uèitelky mateøské a støední školy
se žaèkami vyšší tøídy støední školy a nìkterými
matkami dìtí. V pøestávkách bohatého poøadu byly
dìti štìdøe pohoštìny. Všem dìtem, bez rozdílu, z
které vesnice byly, bylo dáno 300 obložených
chlebíèkù, 150 velkých porcí dortù aj. peèiva, 150
sáèkù èokoládového i neèokoládového cukroví (po
100 g) a 40 litrù mléka, vše v cenì cca 8.700,- Kè,
takže celkový finanèní efekt DDR se pohyboval k
èástce 17.700,- Kè. Èistý výdìlek byl 2.424,80 Kè.
Byl urèen na zakoupení rozhlasového zaøízení pro
støední školu. Pro zajímavost uvedu, že v kuchyni stø.
školy se na darech pro buffet sešlo z okolních obcí
pøes 500 vajec, 20 kg cukru, 50 kg mouky, 3 kg tuku
aj. Nejménì se sešlo z Nového Sedla. Veèer bylo na
zábavì celkem 128 platících návštìvníkù. Zábava
byla velmi pìkná. Odpoledne i veèer úèinkovala
10èlenná hudba z Vikletic, za øízení øíd. uè. Mir.
Marka (2.500,- Kè). Slavnost byla zahájena
vztyèením státní vlajky, hymnou a projevem øed. F.
Truksy. Dìti mateøské školy pøednesly øíkanky,
písnì, taneèky, závody na kolobìžkách aj. Dìti ze
školy národní recitovaly, tanèily, zahrály vesnické
výstupy, pøedvedly tìlocviè. skupiny, prostná, hry a
rùznosti. Støední škola pøedvedla èeskou besedu,
ukázky škol. tìlovýchovy, básnì, písnì, štafety,
stavìly stanový tábor, závodily v pomalé jízdì na
kolech, šplhaly na sloup i lano aj. V èistì umeteném
parku, na upravených lavièkách prožili rodièe i dìti i
pøítomní ostatní obèané radostné chvíle, jak dávali
najevo. Podnik našel podporu a pochopení u všech
obèanù a byl krásným pojítkem mezi školou a
veøejností v tom pravém a srdeèném slova smyslu.

V Novém Sedle dne 31. srpna 1949 Antonín Nikrle,
øeditel školy

Obec Nové Sedlo nabízí k prodeji nepotøebný
majetek. Jedná se o tøi osobní vozidla (viz
foto) za cenu dle znaleckého posudku:
1. Renault Kango 1,2
17.910,- Kè (pojízdný)

rok výroby 1997

2. LUBLIN 0352 N1
26.670,-Kè (pojízdný)

rok výroby 1997

3. MERCEDES 207 D rok výroby1985
8.050,-Kè (na náhradní díly)
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AKCE
Chmelfest 2019
Cestáøi z Nového Sedla vyjeli a cestou nabrali tøi
Diliny. Tak znìlo téma letošního Chmelfestu. Akce
to byla jako každý rok velkolepá, plná kreativních
nápadù a témat od lidí, kteøí umí popustit uzdu své
fantazie a umí si ze sebe udìlat srandu. I pøes
nepøízeò poèasí se všichni náramnì bavili. Povinnì
každý kruhák tøikrát objet, zpívat a mávat
kolemjdoucím a projíždìjícím bylo hlavním úkolem
všech pasažérù alegorického vozu. Na místì pak
bylo možno ochutnat z nìkolika druhù piv a k tomu i
malé obèerstvení. I pøes to, že jsme zmokli a byla
nám zima, akci jsme si všichni užili a tìšíme se na
další rok.
E.D.
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Rybáøský kroužek
Za deštivého poèasí, v brzkých ranních hodinách se
rybaøíci sešli u zastávky v Novém Sedle, aby na
rybníku ve Velké Èernoci složili rybáøské zkoušky a
zároveò se zùèastnili rybáøských závodù.
Po zahájení rybáøských závodù si rybaøíci vybrali
místo, vyndali z batohu rybáøské potøeby a zaèal boj o
prvenství. Vždy, když nìkterý rybaøík chytil rybu,
zahlásil ryba a pøispìchal mìøiè, který zmìøil rybu a
poctivì pøipsal.
Po ohlášení konce závodu se podávalo obèerstvení
a netrpìlivì se èekalo na vyhlášení výsledkù.
Náš rybáøský kroužek mìl veliký úspìch, nejenže
všech 9 dìtí dostalo rybáøský lístek a povolenku k
lovu, ale bylo i umístìní. Na prvním místì se umístila
Maruška Brhelù, která chytila kapra 42 cm a karase
33 cm, tøetí místo získala Sofinka Weibergù a krásné
osmé místo Eliška Èernochù. Gratulujeme. Nálada
byla skvìlá, každý si odnesl nìjakou malièkost od
Rybáøského svazu.
Tímto dìkujeme panu Josefu Valhovi a Mášence
Braunsteinový a všem rodièùm, co nám pøijeli
fandit.■
Jaroslava Holièová
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TJ Nové Sedlo
Vážení a milí sportovní pøátelé, sezóna 2018/2019 se
nezadržitelnì chýlí ke svému konci a z jarní èásti zbývá
odehrát jen dvì soutìžní kola.
Tento roèník byl pro náš klub stìžejním rokem, co se
umístìní v tabulce týèe. Vedení ústeckého fotbalového svazu
vyhlásilo pøed tímto roèníkem reorganizaci soutìží. Tudíž se
náš klub musel umístit v této sezónì do ètvrtého místa, aby
mìl jistotu setrvání v krajské soutìži.
Musím po pravdì øíci, že to nebyla jednoduchá úloha, ale s
potìšením Vám mohu dvì kola pøed koncem soutìže sdìlit,
že krajská soutìž se v Novém Sedle bude hrát i v pøíští
sezónì. Momentálnì se náš klub nachází na krásném tøetím
místì v tabulce, dvì kola pøed koncem soutìže a na první
sestupové místo má náskok sedmy bodù.
Pøedposlední utkání sehrají naši fotbalisté na høišti
Ervìnic a to v nedìli 9.6.2019 od 17h.
Poslední utkání sehrají naši fotbalisté na domácím høišti v
sobotu 15.6.2019 od 10h.
Chtìl bych tímto podìkovat všem fanouškùm, za
dosavadní podporu a poprosit je, aby pøišli podpoøit naše
fotbalisty v posledních dvou utkání sezóny.

Spojovaèka pro malé i velké

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

Roj, který se
v máji rojí,
za plný vùz
sena stojí; ale
o svatém
Jánì ani za
vodu džbánì.
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