Novosedelský
KVÌTEN 2019
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èíslo 5 roèník IX.

MÌSÍÈNÍK Obecního úøadu Nové Sedlo
Vážení spoluobèané, po delší odmlce se k Vám
opìt dostává další èíslo Novosedelského zpravodaje
v tradièní úpravì tak, jak jste byli od roku 2011
zvyklí, aby Vás seznámil, co nového se v našich
obcích stalo.
Myslím si, že o té nejdùležitìjší události, která se
uskuteènila na zasedání zastupitelstva dne
24.4.2019, vìtšina z Vás již ví. Pár jedincù to
nazvalo puèem, nìkdo høímal, že je to protizákonné,
nìkdo chtìl sepisovat petici atd. Odvolání nìkoho,
kdo nezvládá svojí funkci, bylo pouze jen logické
vyústìní øešení vzniklé situace z dùvodu nezvládnutí
vedení obce panem Zídkem a jeho poradcù. Sice
hned po vyhlášení výsledkù voleb v øíjnu 2018 nám
byl pøedstaven na facebooku plakát s nápisem
"zaèínáme makat", ale to bylo vše. V minulém
volebním období došlo v sousedních Liboèanech
rovnìž k odvolání starosty a hle obec funguje dál a
nenastal „konec svìta“, jak se pokouší strašit pár
našich spoluobèanù. V Žateckých novinách jsme
se doèetli, že pan Zídek coby bývalí starosta za pìt
mìsícù stihl získat pro obec ocenìní Zlatý erb
Ústeckého kraje za nejlepší webové stránky což je
jistì chválihodné ale jen zapomìl dodat, že tyto
webové stránky byly vytvoøeny již v roce 2012 My se
teï budeme snažit dohnat tìch ztracených 6 mìsícù,
abychom dokonèili práce, které již mohli být hotové
a pokraèovat v akcích, které byli zastaveny.
Napøíklad rekonstrukce bývalé bednárny na
víceúèelovou sportovní halu, úpravy zámeckého
parku, rekonstrukce obecních bytù, inženýrské sítì,
oprava hráze rybníèku v Bøežanech atd. Všechny
tyto vyjmenované akce budou po dokonèení sloužit
hlavnì všem našim spoluobèanùm. V letošním roce
se bude tradiènì konat øada kulturních akcí, a už
koncert v kostele sv. Václava v Novém Sedle
spoleènì s oslavou 770 let obce, tak i sportovní den
pro dìti, sportovní akce èi turnaje. Opìt bych, Vás
ètenáøe, chtìl požádat o pøíspìvky do našeho
zpravodaje. Jistì si i Vy sami rádi pøeètete rùzné
informace a pøíbìhy z dìní v našich obcí. Závìrem
bych Vám chtìl popøát krásné jarní dny plné
pohody, slunce a klidu.
Petr Sýkora, starosta

Datum vydání: 06.05.2019

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

do 25. dne každého mìsíce.
Dìkujeme redakce.
Pøipomínáme, že v pátek 10.5.2019
probíhají rybáøské závìreèné
zkoušky malých rybaøíkù.
Zkoušky a závody se konají ve
Velké Èernoci, odjezd od zastávky
v Novém Sedle v 7,15 hod.
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Napsali jste nám

Ukradené volby
Petøe Sýkoro, nestal jste se opìtovnì starostou díky
vítìzství ve svobodných volbách, ale jen a pouze na
základì lidského selhání Kamila Dostála.
Vážení ètenáøi. Na zasedání zastupitelstva dne
24.4.2019 jsem byl odvolán z pozice pøedsedy
finanèního výboru a dùvodem pro mé odvolání bylo,
podle slov paní Zuzany Aschebrennerové to, že
nìkteøí lidé, kteøí se mnou pøišli do kontaktu v rámci
plnìní mých kontrolních povinností, se cítili jako
zlodìji. Inu, každý máme své více èi ménì oprávnìné
pocity.
Byl odvolán celý finanèní výbor a tak bych rád touto
cestou podìkoval jeho èlenùm, paní Helenì
Hergetové a panu Aleši Dohnalovi za profesionální a
peèlivou spolupráci.
Daleko podstatnìjší událostí však bylo odvolání ing.
Jaroslava Zídka z pozice starosty obce. Stal se jím na
základì výsledkù svobodných voleb, kdy se dvì
sdružení ucházela o pøízeò a hlasy volièù a tedy si
vzájemnì konkurovala na základì svobodné a
demokratické soutìže.
Ve volbách si vybíráme èlovìka, který vede
kandidátku, jako pøedpokládaného budoucího
starostu, volíme program, pokud je pøedložen, volíme
hnutí jako takové, kvùli osobnostem, kteøí jsou jeho
souèástí.
Z demokratických voleb vzešel a byl øádnì a
svobodnì zvolen starostou ing. Jaroslav Zídek.
Na posledním zasedání zastupitelstva byl odvolán na
základì hlasu Kamila Dostála, který hlasoval
spoleènì se sdružením, které volby prohrálo.
Hlavním dùvodem Kamila Dostála pro hlasování
proti starostovi, kterého se zavázal pøed volbami i po

Èlánek psán z pohledu volièe
Zastupitel obce Nové Sedlo (místostarosta) Kamil
Dostál. Spáchal z pohledu volièù, kteøí ho jmenovitì
volili pøi komunálních volbách v roce 2018, ten
NEJOHAVNÌJŠÍ ÈIN, který spáchat mohl. A to tím,
že odmítl plnit cíle - pøesnì ty cíle, kvùli kterým jsme
ho my volièi volili, úplnì se k volièùm otoèil zády. Z
pohledu volièe je to PODVOD. Podvod vidíme v tom,
že s vìdomím že kdyby nekandidoval za slíbené cíle,
nedostal by se do zastupitelstva. Kdyby kandidoval na
kandidátce spolu s p. Sýkorou nedostal by se do
zastupitelstva. Tudíž nás volièe obelhal. V horším
pøípadì na oko kandidoval za Sedlo2018.cz a když už
mìl post jistý, projevil svou povahu. V lepším pøípadì
ale opravdu jen zmìnil názor. Tak a nebo tak, zachoval
se nejhùøe jak mohl. Aby se zachoval správnì, mìl

volbách podpoøit, byla dle jeho vlastních slov
"pískovna".
A tak se stáváme svìdky toho, jak obchodní
spoleènost s témìø stoprocentním nìmeckým
vlastnictvím, má vìtší vliv na to, kdo bude naším
starostou, než obèané našich obcí.
Vážení ètenáøi, mnoho z Vás bylo na, již zmínìném,
zasedání zastupitelstva. Dìkuji Vám všem, kteøí jste
našli odvahu øíci svùj názor na neèestné jednání,
kterého jste byli svìdky. Svoboda je
nìco, o co musíme stále bojovat. Stejnì jako o
Pravdu. Nìkdy je potøeba zvednout se a zesílit svùj
hlas.
Vždy se najdou totiž lidé, kteøí nám budou chtít
vysvìtlit, že zrada je vlastnì normální souèástí
demokracie a politiky. To že se to opravdu stává, ještì
neznamená, že s tím souhlasíme. Nechceme pøeci,
aby takové jednání bylo bìžnou normou. Proè
bychom pak mìli chodit k volbám, když by s našimi
hlasy a dùvìrou, zastupitelé zacházeli jako s nìèím
nedùležitým?
Myslím si, že by se o našem nesouhlasu mìli zvláštì
dozvìdìt lidé, kteøí žijí v domìní, že jim všechno
projde.
Proto ještì jednou opakuji své stanovisko z úvodu
tohoto èlánku.
Petøe Sýkoro, nestal jste se opìtovnì starostou
díky vítìzství ve svobodných volbách, ale jen a
pouze na základì lidského selhání Kamila Dostála.
Stanislav Stejskal
zastupitel a podvedený voliè

udìlat jedinou vìc. Položit mandát ve chvíli, kdy
vìdìl, že nemùže z jakéhokoliv dùvodu zastávat
slíbené cíle, které mu zajistili místo v zastupitelstvu.
On naopak v zastupitelstvu zùstal a teï se zøejmì
bude všem volièùm, jenž mu v dali hlas, vysmívat za
jejich zády. Vždy ani nemìl odvahu èi slova, obhájit
své chování.
Takže z pohledu volièù jenž vám Kamile dali svùj
hlas, je krok jednoznaèný.
Položte svùj mandát v zastupitelstvu obce Nové Sedlo
a pøenechte místo radìji jiným, kteøí se nebojí za svoje
cíle a budou jednat pøímo.
Jménem volièù ( sdílející obsah èlánku - oni všichni
sami vìdí o koho se jedná a za všechny sdílející tento
názor).
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Pøíspìvek k èlánku pana Dohnala
a Stejskala:
Se zájmem jsem si pøeèetl oba èlánky od
"podvedených volièù", jak píšou pisatelé. Èekal jsem
od nich nìjakou plnohodnotnou reakci, ale jen jsme
se dozvìdìli, že jeden zastupitel, z devíti èlenného
øádnì zvoleného zastupitelstva, si dovolil øíci, že
nesouhlasí, jak SNK: Spoleènì za rozvoj tradièního
venkova, pod vedením starosty pana Zídka, vedou
naší obec a že nehodlá být jen figurka, která bude
kývat hlavou jak se mu poruèí. Nechtìl být jen
loutkou, jako byl pan starosta...teï už bývalý. Pan
Dostál kandidoval jako nezávislý za sdružení, kde
nebyl žádným èlenem a nezávislým také zùstal i
nadále a bude hlasovat tak, jak slíbil po volbách svým
volièùm a tak by se mìli chovat všichni zastupitelé, i
když jsou èi nejsou v opozici a ne jako když dítìti
vezmete bábovièku. Jen pro pøipomenutí, zde je celý
text slibu, kterým by se mìli zastupitelé øídit: “Slibuji
vìrnost Èeské republice. Slibuji na svou èest a
svìdomí, že svoji funkci budu vykonávat svìdomitì,
v zájmu Obce Nové Sedlo a jejích obèanù a øídit se

Vážení spoluobèané,
volby v øíjnu 2018 pøinesly zmìnu do zpùsobu øízení
našich obcí, zmìnily zastupitelstvo obce a pøínesly i
nové zpùsoby informování obèanù. Jednou z
konkrétních zmìn byl i Novosedelský zpravodaj. To
nejzásadnìjší bylo, že se zmìnilo poslání zpravodaje.
Nemìl to již být MÌSÍÈNÍK OBECNÍHO ÚØADU,
jak bylo uvádìno v hlavièce, ale mìlo jít o zcela
nezávislý, pravidelný mìsíèník pøinášející informace
o dìní v obci, o chystaných aktivitách a o tom, co se
stalo, názory obèanù…..více v "prvním" vydání po
volbách, které vyšlo v listopadu 2018, v úvodníku,
který psala Jaroslava Holièová jménem Redakce.
Oproti pøedchozímu složení redakèní rady v nové
redakèní radì nebyl starosta a kromì mé osoby ani
nikdo další ze zastupitelù. Jde o dobrou praxi jak
zabránit støetu zájmù a podporovat nesluèitelnost
výkonné funkce starosty a osoby mající vliv na
koneèném rozhodnutí o obsahu periodika. Naopak
jsme vyzvali obèany, aby se pøihlásili do redakèní
rady a pomohli tak dát zpravodaji obsah, který si sami
pøejí. Nakonec jsme ve složení Jaroslava Holièová,
Eliška Dostálová a já, s poèáteèní spoluúèastí Marka
Máry vydali spoleènì pìt èísel èasopisu, kde jsme

Ústavou a zákony Èeské republiky“ [§ 69 odst. 1
zákona è. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zøízení), v
platném znìní].
Ještì pár slov k pískovnì. Jistì si ještì pamatujete
pøedvolební tažení SNK: Spoleènì za rozvoj
tradièního venkova, kde jejich hlavním tématem byla
pískovna, jak zruší tìžbu, revokují usnesení, zachrání
matku pøírodu atd. a hle, uplynulo 6 mìsícù a ono nic.
Dokonce se i obrátili na právníka a jeho rady ohlednì
pískovny stály obec 51.000,- Kè, slovy: padesát jedna
tisíc korun èeských (bez konkrétního výsledku) a
dalších 50.000,- Kè za poradenskou a konzultaèní
èinnost. Stejnì tak dobøe byl placen technický dozor.
Tomu obec zaplatila za 3,5 mìsíce 110.000,- Kè. Tak
už víte s èím, mimo jiné "kopance" , pan Dostál
nesouhlasil? Samozøejmì, že opozièní zastupitelé o
tom nebyli vùbec informováni...zdá se Vám tento
postup demokratický?
Petr Sýkora, starosta

otiskli i názory, se kterými tøeba nìkteøí z nás
nesouhlasili….. ale to je právì podstata demokracie.
Ve støedu 24.4. probìhlo další jednání zastupitelstva,
tentokrát v Bøežanech …. dle našeho slibu pøed
volbami, že se budeme pokávat s obèany i na jiných
místech než jen v Novém Sedle. Paní zastupitelka
Aschenbrennerová navrhla odložit navržené body (
vyjma rozpoètového opatøení ) a pøidat body jako
odvolání starosty, volba nového starosty, odvolání
finanèního výboru, jmenování finanèního
výboru….Pan Kamil Dostál, pùvodnì zastupitel
zvolený za naše sdružení Spoleènì za rozvoj
tradièního venkova, hlasoval spolu s panem Sýkorou,
paní Ashebrennerovou, Kovandovou a panem
Èerným za odvolání pana Zídka. Pan Kamil Dostál
umožnil, aby se pan Sýkora vrátil na pozici starosty, i
když prohrál volby.
Dnes, kdy píšu tento èlánek, je støeda 1.5. 2019. Zatím
mne nikdo z redakèní rady neodvolal, zatím pøipravuji
spolu s Eliškou Dostálovou a Jaroslavou Holièovou
další vydání Novosedelského Zpravodaje tak, jak
jsme ho nastavili….objektivnì a bez cenzury.
Alena Stejskalová
legraci, ale pak jsem zjistil, že to asi myslíte vážnì
a o to je to možná horší. Novosedelský zpravodaj
vydává, ale i celý zajišuje a financuje obecní úøad a
ten je za nìj také zodpovìdný. Má povolení od

Vyjádøení k èlánku paní Stejskalové
Vážená paní Stejskalová, po pøeètení Vašeho
pøíspìvku jsem si nejdøíve myslel, že si dìláte
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Ministerstva kultury a proto v redakèní radì logicky
figuruje mimo jiné i starosta obce. Novosedelský
zpravodaj je vydáván od ledna 2011 s cílem pøinášet
informace pro všechny naše obèany vèetnì jejich
pøipomínek èi námìtu, o èinnosti ZŠ a MŠ, spolkù,
kultury atd. samozøejmì objektivnì a bez cenzury. A
pokud si dobøe pamatuji, tak na zastupitelstvu jste
nebyla do redakèní rady jmenována, tudíž Vás
nemohu ani odvolat. Dìlala jste tuto èinnost pøeci z
vlastní vùle, dobrovolnì a bezplatnì.
Petr Sýkora, starosta

Vážení spoluobèané, vážení volièi
rád bych touto cestou znovu podìkoval své rodinì,
pøátelùm, zastupitelùm a podporovatelùm, kteøí za
mnou a vedle mì stáli pøi výkonu funkce starosty Obce
Nové Sedlo. Jsem hrdý na to, že jsem i díky
Vám mohl být starostou našich krásných obcí a dát
Vám nadìji na zmìnu.
Odcházíme s èistým svìdomím do opozice. Svùj
mandát jsem se vždy snažil vykonávat správnì a
spravedlivì ke všem našim obèanùm. Snažil jsem se
narovnat vztahy s okolními obcemi a Mikroregionem
Žatecko. Snažil jsem se oživit vztahy i s jinými spolky
než je fotbalový klub (obì myslivecká sdružení,
vèelaøi, rybáøi, Sedèický spolek, mladí architekti "A
dál?" ze Žatce, církev, MAS Vladaø,...) a
spolupracovat se zemìdìlci. Snažil jsem se dìlat vìci
správnì a poøádnì, což není v naší republice a Unii
byrokratù jednoduché a ne vždy je to vùbec 100 %
možné. Snažil jsem se postupovat systematicky na
základì faktù a dùkladné pøípravy a nikoliv bìhat od
jednoho k druhému podle toho, kdo mì zrovna pozve
na pivo nebo odchytí na ulici. Snažil jsem se jako
ideologický odpùrce pøerozdìlování penìz daòových
poplatníkù, aby dotace a pøíspìvky poskytované obcí
mìly alespoò jasná vymahatelná a spravedlivá
pravidla a bylo transparentní, kde pøíspìvky
pocházející od obèanù ze všech obcí konèí a na co jsou
využity. Snažil jsem se obecní zamìstnance dotlaèit k
uspokojivým pracovním výkonùm a to i ve spádových
obcích, což nebylo zvykem a setkalo se s odporem.
Snažil jsem se plnit náš pøedvolební program a
vyhýbal jsem se støetu zájmù a kšeftùm pro své
kamarády.
Bohužel, tím vším jsem zøejmì proti sobì popudil ty,
kteøí psaná i nepsaná pravidla a závazky považují za
zbyteèná a ty, kteøí na prvním místì vidí jen tu svou
obec, své kamarády a jejich i své osobní zájmy.
Doufejme, že veškerá snaha nebyla úplnì marná...
Naším odchodem do opozice nic nekonèí - právì
naopak, nìco nového zaèíná. Budeme i nadále hájit
zájmy našich volièù a slušných lidí, pro které morálka
není jen prázdný pojem. Budeme využívat a poviností
ke kontrole nového vedení a jejich osobních zájmù

Jsme si však vìdomi, že to vzhledem k pøedchozím
zkušenostem se stylem vedení obce, vùèi kterému
jsme se vymezovali, a neústupností pana
místostarosty, nebude jednoduché a dozvíme se o sobì
spoustu "zaruèených" informací. I s tím však dnes
musí slušní a féroví lidé i v komunální politice poèítat.
Na shledanou v lepších dobách!
Ing. Jaroslav Zídek
Opozièní zastupitel

Podìkování pana J. Zídka
K tomuto èlánku se radši nebudu vyjadøovat, takhle
nìjak vypadala celá pøedvolební demagogická
agitace. Ale pøeci jen jedna pøipomínka by tu
byla...proè pan Zídek v roce 2014 kandidoval za
svobodné obèany v Žatci, kde neuspìl? Proè ještì v
roce 2018, pøed volbami se poptával v Žatci v
nìkterých stranách a sdružení, zda by za nì mohl
kandidovat? Až skonèil v naší obci a proè tedy stále
bydlí v Žatci, když mu jde o blaho našich obcí......?
Petr Sýkora, starosta

Volièùm o kradení.
Milí volièi.
Vypravili jsme se jednou s manželkou do Rakouska za
pouèením. Kdysi to byl dobrý zvyk, mìl by se oživit.
Rakušané jsou totiž bývalí Èeši mluvící rakousky a
také magoøi, jak pøiznal náš vysoce vážený a všemi
milovaný kníže Karel Schwanzenberg. Ve Wachau
mezi vinicemi na pìšinì mezi révou maji neuzamèený
chladící box plný vychlazených lahví vína, s kasièkou
a s pohárky. Kdo chce, koupí si víno a dá peníze do
kasièky, kdo nechce, jde dál. Je to nesmírnì zajímavý
úkaz - mùžete-li ho použít jako mìøidla, jsme-li už v
Evropì. Mìøidlo je to, jak jistì víte, chmurné. Mìl
jsem názor, že náš obèan by nezaplatil, protože v
Evropì ještì není. Poté jsem pøidal názor, že by ukradl
tu kasièku. Pro vína by se vrátil s taškou za šera a pøed
ranním kuropìním by ztopil i ten chladící box, k
nìmuž by pøibalil i lavièku ze sibiøského modøínu, co
se na ní víno pije.
Jako dùkaz chmurných pøedpovìdí jsem využil
nedávného pokusu blíže neurèené tiskové agentury v
èeských mìstech, za kolik minut ukradnou na ulici
lidé cizí kolo. Vyhrálo jedno mìsto, pro samou ostudu
ale nebudu ten který Hradec jmenovat, ukradli ho za
tøi minuty. Jinde za víc minut, pole pozornosti chodcù.
A nyní pozor! To nekradli politici, nýbrž volièi. Jsou
totiž volièi, kteøí politiky nenávidí, protože kradou.
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A nebudou je proto volit. Pøiznávám, že se v tom
nevyznám. Uklidnìte se, vìtšina obèanù nekrade.
Vìtšina politikù také ne. Dokonce ani vìtšina
policistù, soudcù a profesionálù nekrade.
MENŠINA(!) uvedených krade. V té menšinì
dochází k jevu, že zlodìj volí zlodìje a ještì mu to má
za zlé. Co na tom, že nìkdo krade? Všichni kradou,
øíkají si zlodìji , když za šera odvážejí chladící box s
vínem, lavièkou a kasièkou. Dopadnout ty zlodìje má
policista, který sám krade. Ale i kdyby nekradl,
nepomohl by si, dopadené zlodìje by pustil na
svobodu soudce který krade. A proto že jsme zemì
vyvinutá, kradou i poslanci. Èeští volièi, kteøí jsou pro
chladící boxy v Rakousku vážným nebezpeèím, rádi
považují politické strany za bandy zlodìjù. Mezi
politiky je mnohem ménì zlodìjù než mezi volièi,
protože politikù je mnohem ménì. Kdyby bylo
politikù více nežli volièù, což nelze v budoucnu
vylouèit, bylo by v politice více zlodìjù než u volièù.
Politici zlodìje( v jiných politických stranách) rádi
odhalují. Bájeènì se to totiž do politiky hodí, lze je
házet na konkurenci. Kdo jich odhalí víc, mùže víc
házet. Bez veøejného odhalování zlodìjù by byla
politika ubohost. Odhalených zlodìjù už je ale takové
množství, že už si z toho nikdo pranic nedìlá. Hanit
nìkoho že krade už nemá žádný smysl. Ani v politice,
ani doma.
Nemìl jsem o tom boxu radìji psát, mohl v té vinici
zùstat. Ale chtìl jsem jen volièe pouèit. Když jim vadí,
že politici kradou, a s tím sami zkusí seknout. Jednou
bychom se doèkali na našich chmelnicích volnì
umístìných píp s pùllitry a kasièkami. Byl by to
signál, že už jsme v Evropì. Ale volièi toto ponauèení
neocení. Øeknou, že je to paušální oèeròování naší
drahé vlasti a všech poctivých lidí žijících v ni. A že se
u nás krade stejnì jako jinde. A že volby tady nejsou
proto, aby se volièi polepšili, ale aby nevolili zlodìje.
Nejvíce rozzlobených hlasù ale dostanu zøejmì od
zlodìjù. Napíši ale: Volièi. polepšete se pøed volbami
a nekraïte alepoò vy.
Miroslav Ryska

Puè v Bøežanech ???
My, volièi Kamila Dostála nemáme pocit, že nás
zklamal, právì naopak. Nevidíme v tom zradu, nešel
si jen za svým zájmem, ale naslouchal lidem. To, že,
Kamil Dostál není ovce, která jen zvedá ruku je
dùkazem toho, že chtìl a chce, to, co chtìjí lidé, ne
prosazovat svùj zájem. Neskákal, jak strana pískala,
proto teï útoky na FB, psaní èlánkù, jaký je zrádce. A
proè? Za svùj názor? Nikdo nikdy svùj názor
nepøehodnotil nebo nezmìnil? Mìl jen poslušnì kývat
hlavou? NE. Dìkujeme Ti Kamile, Tvoji volièi.
napsala Jaroslava Holièová
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Rybáøský kroužek v akci:
Ukliïme Èesko v Novém
Sedle 6.4.2019

NOVOSEDELSKÝ ZPRAVODAJ

Spolek pro rozvoj Sedèic se záštitou
obce Nové sedlo 6.4.2019
Máme za sebou akci Ukliïme svìt, ukliïme
Èesko.
Všem zúèastnìným velice dìkujeme. V souètu se
zúèastnilo 25 dobrovolníkù, z toho bylo 14 dìtí.
Úklid probìhl na dvou místech. Jedno bylo okolí
výjezdové komunikace smìrem Èejkovice, høištì
a okolí u bytovek, kde si úklid vzali za své 3
dospìlé osoby a 11 dìtí. Další místo bylo okolí
bývalého špejcharu nad výjezdovou komunikací
smìrem Žabokliky a samotného okolí výjezdové
komunikace. Sesbíráno bylo opravdu veliké
množství odpadu. Smìsného, tøídìného,
pneumatik a duší, èástí automobilù ( plastové èásti
a sedadla ). Pøec jen jsme komplet naplnili
kontejnerový pøívìs k traktoru. Od obce Nové
Sedlo jsme dostali na akci slušnou zásobu pytlù na
odpadky. A obec zaštítila následný svoz
veškerého nasbíraného odpadu. Kde si tuto èást
vzal za své sám starosta obce p. Jaroslav Zídek.
Touto cestou bych rád podìkoval ještì jednou
úplnì všem, kteøí se na akci jakkoli podíleli. Je
vidìt že i mezi námi jsou lidé, kterým není
lhostejné prostøedí ve kterém žijeme. Že se najde
ještì dosti lidí, kteøí jsou ochotni ve svém vlastním
osobním volnu ubrat si pár hodin a vìnovat je
životnímu prostøedí. Protože pøíroda by se s
takovou potácela dosti dlouho, než by to sama
zvládla. Je mi jasné, že jde o boj s vìtrnými mlýny,
že nadále se bude povalovat a pøibývat odpad a
èerné skládky. Bohužel je více lidí, kteøí odpad do
volné pøírody vìdomì vyhodí, než tìch kteøí by ho
uklidili. Alepokud se k tomu bude lidstvo stavìt
minimálnì tak jako o tuto akci, máme aspoò dobré
vyhlídky.
Dìkuji.
Za Spolek pro rozvoj Sedèic - Aleš Dohnal
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ÈARODEJNICE
30.4.2019 se uskuteènil každoroèní slet tìch
nejkrásnìjších a nejpùvabnìjších èarodìjnic.
Probìhl opìt na høišti v Novém Sedle. Tu hlavní
jsme upálili a po obøadu už se jen tanèilo, zpívalo a
soutìžilo. Nechybìla skvìlá hudba od DJ FWM,
výborné buøty od hlavní èarodejnice a zábava v
plném proudu, o kterou se postaraly sedelské
èarodìjnice a všichni kteøí se toho dne zúèastnili.
ED.
Tak zase za rok, kolegynì.

Spolek pro rozvoj Sedèic
V sobotu 6.4.2019 jsme se v 16:00 hodin sešli pøed
Kulturáèkem Jednota ( a to jak obyvatelé ze Sedèic,
tak i obyvatelé dalších spádových obcí pod N.S. )
Následnì jsme se vypravili na menší obchùzku kolem
èásti vesnice. Kde jsme za zvuku zvoncù, bubínkù a
dalších vyprovodili Moranu z naší vsi. Poslední
zastávka byla na mostku a tam jsme Moranu vhodili za
opìtovného hømotu všech nástrojù do Liboce. Chvilku
jsme pozorovali, jak odplouvá v nedohledno a vydali
jsme se na místní spolkové ohništì. Zapálil se oslavný
oheò a opékali špekáèky. Pro nìkoho na oslavu onoho
vynesení Morany. Pro nìkoho na oslavu jara. Jiní tím
zas zakonèili pøedcházející jarní úklid s akcí
“Ukliïme svìt, ukliïme Èesko”. Další jen tak pro
radost. U ohnì dle chutì jsme vydrželi až do pozdních
hodin. Na našem FB profilu je odkaz na video z akce.
Rád bych touto cestou ještì jednou podìkoval všem za
úèast a skvìlou náladu. A budu se tìšit na vaši úèast na
dalších našich akcích.
Za Spolek pro rozvoj Sedèic - Aleš Dohnal
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Dìtský den se bude konat 8.6.2019
na høišti
v Novém Sedle, bližší informace ve
zpravodaji èíslo 6.

Datum: ŽÁCI - sobota 18. kvìtna + nedìle 19.
kvìtna 2019
(nájezd družstev možný již v pátek 25. kvìtna v
odpoledních hodinách)
DOROST – nedìle 2. èervna 2019
Místo: ŽÁCI - areál fotbalového høištì Nové
Sedlo
DOROST – hasièské høištì J. Zelenky Telce
Poøadatel: OSH ÈMS Louny
Organizátor ŽÁCI - SDH Liboèany
DOROST – OSH ÈMS Louny
Odpovìdná osoba: Pavel Vaòourek (vedoucí
OORM Louny)
René Sádovský SDH Liboèany
Doprava: vlastní
Parkování: parkovištì v areálu stadionu
(ŽÁCI - možnost parkování 1 auta na SDH u
stanù)
Strava: ŽÁCI - obìd (Sobota spoleèný), veèeøe
(Sobota stravenky) a snídanì (Nedìle
spoleèná), obìd (Nedìle na stravenky)
Obèerstvení zajišuje SDH Krásný Dvùr
V areálu je vyhrazené ohništì, používání grilù u
stanù je povoleno
DOROST – zajištìn stánkový prodej na
stravenky
Ubytování: vlastní stany
Rozhodèí: min. 2 rozhodèích z každého SDH
Vedení soutìže - ŽÁCI:
velitel soutìže: Pavel Vaòourek
hlavní rozhodèí: Jaroslav Kosina
vedoucí technické èety: René Sádovský
sèítací komise: Ilona Hájková
èasomíra: Pavel Suchý, Karel Lang

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