Novosedelský
ÈERVENEC 2019
zpravodaj
èíslo 7 roèník IX.

MÌSÍÈNÍK Obecního úøadu Nové
Vážení spoluobèané, první
prázdninový mìsíc máme za sebou
a vìøím, že hlavnì dìti si letošní
sluneèné, prázdninové dny užívají
naplno.
Ani v prùbìhu prázdnin se
nezastavil v našich obcí "spoleèenský a sportovní život". Dne
6.7.2019 se na víceúèelovém høišti
konal, za velké úèasti, turnaj v
nohejbalu (viz èlánek uvnitø zpravodaje).
Rovnìž pokraèují stavební práce
na víceúèelové sportovní hale, kde
došlo k osazení nových plastových
oken. Byly vymalovány uèebny ve
škole, ve kterých byla také provedena výmìna stropních svìtel. V
dobì dovolené a uzavøení novosedelské hospùdky bylo provedeno kompletní vymalování, kde
se stìny i strop museli pøeštukovat .
Prùbìžnì pokraèují práce na
údržbì zelenì, kdy je obci stále
vytýkáno, že nìkde není vèas
posekáno. Bohužel, když nìkde
vidím soukromé a oplocené zahrady nejvìtších stìžovatelù, kde
plevel a bodláky jsou vyšší jak plot,
tak tomu pøestávám rozumìt.
Závìrem pøeji všem dìtem, ale i
dospìlým pøíjemné prožití prázdnin a dovolených a "vychutnání" si krásných, teplých, letních
dnù.
Jen pro pøipomenutí....stále máte možnost pøispívat do Novosedelského zpravodaje svými nápady, podnìty a èlánky o životì v
našich obcích a tím informovat
ostatní naše spoluobèany.

Datum vydání: 02.08.2019

Vážení ètenáøi zpravodaje, léto je v plném proudu, poèasí venku
èasto pøipomíná Saharu. S létem je tu období dovolených a prázdnin
urèených pøedevším k odpoèinku. V prùbìhu roku máme všichni plno
povinností, které musíme skloubit s rodinným životem. Proto si užijte èas
odpoèinku, èas, kdy si mùžete „dìlat co chcete“, Nìkdo si bude užívat
klidu, bude relaxovat, druhý si bude užívat sportu, dobrodružství nebo
adrenalinu. Hlavnì nezapomeòte, že odpoèinek je životní nutností.
Léto je obdobím tzv. "okurkové sezóny", která nebývá plodná na
èlánky, právì proto, že je pøedurèené pro odpoèinek a naèerpání nových
sil pro další práci. Pøesto zpravodaj vychází i v letních mìsících. A pokud
byste mìli nìjaký podnìt, pøíspìvek, pozvánku na akce nebo zajímavé
informace o jejich prùbìhu napište nám. Rádi je zaøadíme do
zpravodaje.■
redakce
Touto cestou bych chtìla podìkovat vedení obce, starostovi P.
Sýkorovi za organizaci a zamìstnancùm obce za kompletní vymalování
celé hospùdky.
Zdeòka Koutová

Redakce Novosedelského zpravodaje blahopøeje
k uzavøení sòatku novomanželùm Rešetkovým.
Mnoho krásných spoleèných let, štìstí a lásky.

Petr Sýkora, starosta
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Napsali jste nám...
Petøe Sýkoro, je mi trapné Vám opakovanì pøipomínat,
že sdružení, jehož jste vùdcem prohrálo volby. Sdružení,
které vedl ing. Jaroslav Zídek, volby vyhrálo. Lidé, na
které se tak èasto odvoláváte, chtìli vìtšinou hlasù za
starostu jiného èlovìka, než Vás. Takhle jednoduché to je.
Doufám, že to už koneènì pochopíte. Pokud by ing. Zídek
uspìl nebo neuspìl v pøíštích volbách, byli by to zase
volièi, kteøí by rozhodli o jeho pøedpokladech k výkonu
funkce starosty. Nejste to Vy, kdo má právo jej hodnotit,
zvláštì, když jste opìt ve funkci jen díky tomu, že jeden
pøebìhlík zneužil svùj mandát od volièù ve svùj osobní
prospìch. Váš zpùsob napadání nás, kteøí jsme volby
vyhráli a tedy jsme dostali dùvìru od vìtšiny volièù je
ubohý a nedùstojný Vašeho vìku. Vyzývám Vás k tomu,
aby jste zanechal vyøizování si Vašich osobních pocitù
køivdy z toho, jak jste dopadl ve volbách pøes
Novosedelský zpravodaj, který je placen z obecních
penìz. A ještì jedna vìc : Komentovat kritické pøíspìvky
lidí ve stejném èísle zpravodaje, ve kterém je zveøejòujete
je neetické. Je to zneužití Vaší pravomoci. Já totiž nemám
tu možnost jako Vy reagovat na Vaše èlánky o mnì ve
chvíli, kdy je vydáváte, tak si jí nenárokujte ani Vy jen
proto, že máte možnost èíst zaslané texty, pøed tím, než
vyjdou.■
Ing. Stanislav Stejskal
Závlaha fotbalového høištì
Již v pøedešlých letech docházelo k problémùm pøi
udržování trávníku vlivem sucha a tím nedostatku vody
na zalévání. Proto se hledalo nìjaké provizorní øešení, jak
tomu pøedejít a zajistit dostatek vody nejen pro zalévání
fotbalového høištì, ale i sousedního dìtského høištì a
parku. Nejschùdnìjší cesta se jevila, èerpat vodu ze
studny, která se nachází v poli pod viaduktem. Majitelem
této studny je silo Žabokliky, se kterým byla uzavøena
smlouva o povolení odebírání vody, byl vydán souhlas
vodoprávního úøadu na odebírání 400 m3 mìsíènì a jak
nájemce, tak majitelé pozemkù souhlasili s doèasným
uložením PPE hadice do zemì. Toto vše probìhlo na
podzim v roce 2018, poté bylo vše pozastaveno, a až v
èervnu a èervenci letošního roku se vše podaøilo dotáhnou
do konce a voda se již èerpá do nádrží. Pøestože vše slouží
našim obèanùm, kdy se fandové fotbalu schází v hojném
poètu na každém utkání, kdy dìtské høištì je využíváno
spoustou dìtí atd. pøesto se našlo pár jedincù kteøí proti
tomu bojují, a snaží se každou dobrou vìc pøekazit. K
tomu neváhají použít jakýchkoliv prostøedkù, vèetnì
podávání rùzných stížností a trestných oznámení.
Bohužel i tací jsou mezi námi.■
redakce
Malování novosedelské hospùdky
V dobì dovolené a uzavøení hospùdky obec provedla
vymalování vnitøních prostorù. Práce probíhaly cca 1
týden, protože bylo nutno oškrábat jak stropy, tak i stìny,

Reakce na èlánek S. Stejskala
Když ke mnì dorazil èlánek, dopis nebo jak bych
to nazval, ve které jsem pøímo osloven, øíkal jsem
si, zda má vùbec cenu na pokraèující
demagogickou pøedvolební kampaò, která tu
vypukla nìkdy pøed rokem, reagovat. Pan Zídek v
jednom svém prohlášení napsal: "Naším odchodem
do opozice nic nekonèí - právì naopak, nìco
nového zaèíná...". Tak jsem si jen tak pro sebe v
duchu øíkal, zda tento výrok myslí doopravdy. Že
by opravdu už koneènì chtìli nìco smysluplného
dìlat pro naše obèany? Pomoci nám pøi
zvelebování našich obcí a podílet se na dalším
rozvoji apod.? Bohužel opak je pravdou. Když se
teï nad tím zamýšlím co "dokážou" nìkteøí naši
obèané, když jim vezmete "loutku èi hraèku", to
pak nastává období podávání udání, stížností, psaní
všemožných žádostí atd. Myslím si, že je to velká
škoda pro vìtšinu obèanù našich obcí, protože nìco
takového jsme tu za posledních tøicet let nezažili.
Nu....co nadìláme, musíme to pøekonat. Rovnìž tak
zakazovat nìkomu napsání jiného názoru, tak to
doufám, že toto období skonèilo sametovou
revolucí v listopadu 1989.■
Petr Sýkora, starosta
nejdøíve vyspravit veškeré praskliny a opadanou
omítku, poté vše napenetrovat, a následnì
vyštukovat. Po vyschnutí bylo provedeno celkové
vymalování. Vìøíme, že všem hostùm, kteøí zavítají
na „jedno vychlazený" bude více chutnat v èistém
prostøedí.■
redakce
Výmìna svìtel v ZŠ
Stávající osvìtlení (záøivková svìtla) v základní
škole nesplòovalo hygienické normy, jednak
sníženou svítivostí, jednak hlukem. Proto obecní
úøad využil dobu prázdnin a v prùbìhu èervence
provedl výmìnu svìtel ve dvou uèebnách. Pøi této
pøíležitosti byly vymalovány nejenom tyto dvì
uèebny, ale i celá chodba vèetnì schodištì, takže
dìti po prázdninách pøivítá škola „jako nová".■
redakce
Nová výstavba RD
Je nepøehlédnutelné, jak se obec Nové Sedlo
rozrùstá, jak zde rostou nové rodinné domky „jako
houby po dešti". Zatím, po dobu výstavby, je v obou
lokalitách vybudovaná provizorní komunikace, kde
jsou osazeny obrubníky a navezeny vrstvy štìrku, a
nakonec asfaltový recyklát, který bude až se
dokonèí výstavba všech RD odfrézován a položen
asfaltový koberec. Tak jednoduché to je. Pøesto
bývalé vedení obce nechalo udìlat na tìchto
provizorních komunikacích dynamické èi zátìžové
zkoušky za 36.000,- Kè s výsledkem nevyhovující.
V mìsíci èervnu byly provedeny nové zkoušky
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specializovanou akreditovanou laboratoøí za pøítomnosti
vedoucího stavebního úøadu. Zkoušky jsou na základì
vydaného protokolu vèetnì kulatého razítka vyhovující,
zvláštní že. A tyto nové zkoušky stály jen 10.000,- Kè.■
redakce
Víceúèelová sportovní hala
V mìsíci èervenci byla dodána a osazena plastová okna
v èásti sociálního zaøízení, šaten a cvièebny. Další práce
(instalatérské) budou zahájeny bìhem mìsíce srpna a
následnì bude provedena elektroinstalace. Jistì každý
pochopí, že tato investice je nevratná, je tu budovaná pro
naše obèany. Snad by nikdo nechtìl, aby tøeba i dìti
platily napø. 200,- Kè. Samozøejmì, že bude stanoveno
nìjaké vstupné pro dospìlé, ale to jen na èásteèné pokrytí
nákladù na vytápìní, spotøebu vody èi elektrické
energie.■
redakce
NOVOSEDELSKÝ
NOHEJBALOVÝ TURNAJ
Dne 6. èervence se na sedelském
multifunkèním høišti uskuteènil již
13tý roèník tradièní sportovní
události NEWSEDLOSRANDANOHECCUP. Za pøíjemného
letního poèasí a v hojného poètu
jsme za pravého poledne vylosovali
dvojice, které po zbytek dne
vytvoøili nohejbalová družstva.
Každý rok pro rozlišení družstev
vybíráme nìjaký spoleèný motiv,
tentokrát byl spoleèným motivem
„vítìzství vždy poražených“ takže
se na sedelském høišti o první výhry
historie snažila družstva napø.
Bangladéše, Grónska, Malty èi
Somálska.
Ještì pøed samotným startem
turnaje jsme do virtuální sínì slávy
slavnostnì uvedli dalšího èlena
mezi „legendy“ našeho sranda
turnaje byl pøivítán Jiøí Blochin
myslím, že pro letošek nebylo lepší
volby když pomineme jeho
nesporné úspìchy na poli sportovním za èeš jasnì hovoøí kompletní
sbírka medailí tak hlavním dùvodem je hlavnì podpora našeho
turnaje, každoroèní úèast a pøístup
ke høe v duchu této akce, kdy by
mìla dobrá nálada, setkání pøátel a
kamarádù pøevyšovat touhu nad
sportovními úspìchy.
Za témìø rekordní úèasti 14ti

Rybáøský kroužek
Rybáøský kroužek se tìší veliké oblibì. Bìhem
prázdnin nìkolikrát vyjel na Nechranickou
pøehradu, kde nejen dospìlí, ale hlavnì dìti, využili
své dovednosti a poznatky, které bìhem kroužku
nabyli.
Od záøí se bude pokraèovat v kroužku. Zájemci,
ale nejen dìti se mùžou hlásit.■
Kamil Dostál,
Jaroslava Holièová
petrùv zdar

dvouèlenných družstev se po poledni
rozhoøeli tuhé nohejbalové boje, velkou radost jsme
mìli hlavnì z úèasti
5ti žen, které svou
snahou a nasazením
v nièem nezaostávaly za svými
mužskými spoluhráèi.
Po odehrání základních skupin,
kde se støetla družstva, systémem
každý s každým se vykrystalizovala
skupina osmi postupujících do
ètvrtfinále. Týmy, které nepostoupily, si rozdìlily 9. -14. místo.
Poražení ètvrtfinalisté si zabojovali
v pøídavném pavouku o 5. - 8. místo.
Vítìzní ètvrt- finalisté postoupili už
do bojù o medaile. V prvním
semifinále se už v atmosféøe
umìlého osvìtleni støetla družstva
Jemenu jehož barvy hájili Láïa
Bidmon a Michal Macko s družstvem Baham za nìž nasazoval
vlastní životy Jirka Blochin a Míra v
druhém semifinále jsme vidìli
reprezentanty èerného kontinentu z
Burkiny Faso, za nìž hrál Vía
Háva a Petr Böhm, jejich soupeøi
pøijeli z ledového Grónska a v jeho
barvách hráli Honza Bidmon a
Roman Kovanda st. Ti ménì
úspìšní semifinalisté se støetli v boji
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o bronz a souboj Grónska a Baham
patøil k nejhezèím zápasùm turnaje.
Bronzová medaile nakonec putuje
za polární kruh do Grónska, na krk
si jí povìsili výše zmínìní Jan
Bidmon a Roman Kovanda st.
Povìstné brambory zùstaly na
tnovopeèenou legendu Jirku Blochina a Míru. Tìsnì pøed pùlnocí na
høištì nastoupili borci favorizovaného Jemenu a Burkiny Faso.
Ve finále jsme vidìli dramatické
boje a i navzdory pokroèilému èasu
i velice zajímavý a kvalitní nohejbal. I pøes tuhý vzdor afrièanù
nakonec zlato bere favorizovaný
Jemen a medaile nejvìtšího lesku
záøili na prsou Láïi Bidmona a
Michala Macka. Støíbrné medaile
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zdobí zaslouženì Víu Hávu a Petra
Böhma.
Co se sportovní stránky týèe, 13.
roèník se pro nìkoho stal šastným
pro nìkoho ménì, ale jsem pevnì
pøesvìdèen, že se na tuto tøináctku
bude v dobrém vzpomínat. Po
organizaèní stránce šlo vše jako po
másle, dobrá nálada a žatecké pivo
teklo proudem. Na závìr se sluší a
patøí podìkovat tìm, bez kterých by
náš turnaj nebyl takový, jaký byl….

Nejvìtší podìkování patøí všem
ètyøiadvaceti hráèùm …neménì
veliké podìkování patøí obci Nové
Sedlo, jehož podpora se stala již
tradièní záležitostí, poskytnutí
technického zázemí a pøíspìvek na
obèerstvení a ceny pro nejlepší
sportovce je už tradièním základním kamenem turnaje. Podìkování
patøí Jirkovi Blochinovi, bez jehož
podpory a pomoci by šlo všechno o
hodnì víc ztuha, než šlo. Podì-

kování patøí Báøe Zrnové, bez jejíž
technické pomoci by tento èlánek
nevznikl. Nakonec si podìkujme s
Honzou sami, že se nám to zase
docela povedlo…. A nakonec doufejme, že se nám to i s podporou
výše zmínìných povede i pøíští rok
na turnaji s èíslem 14. se tìšíme
shledanou…. ■
Martin Bidmon

Vodácká výprava
Nadšenci sjíždìní øeky se sešli v hojném poètu, celkem 17 vodákù (7 lodí,1 raft) 20.7. 2019 v Kynšperku nad
Ohøí. Zdolat Ohøi. Nejsou to žádní profíci, spíše nadšenci, kteøí každý rok na tuto výpravu vyjíždìjí.
A o tom, že to nejsou žádní profíci svìdèí: jeden vodákzapomnìlpádla, jedna potopená loï a jeden protržený
raft. Výprava trvala 6 dní, kdy bìhem nich navštívili hrad Loket a také probìhla návštìva staré kyselky Mattoni.
Výprava byla ukonèena ve Vojkovicích, sjeli cca 65 km. Po pøepoèítání vodákù v cíly : 17 kusù. Hurá. Na závìr
podle ovìøených informací oznamujeme, že pøíští rok se na vodáky tìší øeka Sázava.■
Kpt. Puštík
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HISTORIE
Poøád jsme nespokojeni s poèasím. Jednou je moc
horko, jindy moc zima. Jednou moc prší, jindy neprší
vùbec. Ale na rozmary poèasí jsme krátcí. V kronikách
se mi podaøilo najít zápis z roku 1957 o krupobití v
Novém Sedle. Myslím, že až si zápis z kroniky
pøeètete, budete rádi, že venku je zrovna tak, jak je.
Protože popis je moc dlouhý rozdìlila jsem ho na dvì
èásti. Druhou èást otiskneme v srpnovém zpravodaji.■
Vl. Kubelíková
KRUPOBITÍ – I. ÈÁST
Poèátkem èervence se vyznaèovalo poèasí
vysokými denními i noèními teplotami tropického
rázu. Ve dne dosahovala teplota 30 – 35o C. V noci ze 4.
na 5.7.1957 a z 5. na 6.7.1957 prožili obyvatelé dvì
tropické noci, kdy první noc dosáhla teplota 22o C a
druhou noc dokonce 26o C. Byly to, podle hlášení st.
rozhlasu nejteplejší noci za posledních 80 let. Vedra
trvají i 6.7.1957. Vše schne a zraje. Chmel roste rychle.
ÈSSS seká ozimý jeèmen. Teplota v místnosti je 32o C,
na slunci ukazoval venkovní teplomìr ve sborovnì 42o
C (pøed sklem). Beton pøed školou byl rozpálen na 64o
C. V zahradách vše schne. Vysoké teploty trvají ještì
7.7.1957. V noci ze 7. na 8.7.1957 spadlo trochu deštì.
Dne 8.7.1957 dosáhla teplota neobvyklé výše 37,6o C
a zaèala odpoledne klesat. Státní statek posekal 5. a
6.7.1957 15 ha ozimého jeèmene u Chudeøína, který
byl v nedìli 7.7.1957 brigádníky obèany a pionýry
postaven z poloviny do panákù (7 ha).
Pøišlo pondìlí, 8.7.1957. Tento den zùstane zapsán v
dìjinách obce èerným písmem. Po 20. hodnì veèerní se
obloha v širokém pùlkruhu mezi Chudeøínem, Bøežany
a Pøívlaky zatáhla sytì tmavì modrým, místy až
èerným nízkým mrakem, hustým a celistvým. Lidé
èekali vydatný déš. Ve 20,45 h. zaèalo pršet, zvedl se
severní vítr a zaèaly padat kroupy. V klubovnì OB, v
èp. 37 se konala schùze. Po dobu 17 minut, od 20,50 h.
do 21,07 h. trval hukot a bubnování padajících krup i
kouskù ledu o prùmìru až 3 cm do sz. fronty oken, s
pøíšernou jednotvárností a tu zas slabší i prudší silou.

Do toho se mísil øinkot padajícího rozbitého skla. Do
místnosti zaèaly prudce padat kroupy i urážené listy a
drobné vìtvièky kaštanù. Když to bylo jen trochu
možné rozbìhli se úèastníci schùze do svých domovù.
Po cestì se valily proudy vody a všude po kotníky krup,
až bílo! Vzduch se rázem ochladil. Zemì se prudce
paøila. Elektrická svìtla nesvítila. Z domù vybíhali
lidé, svítili kapesními elektrickými svítilnami a
sdìlovali si své dojmy z hrùzné chvíle.
Nebylo jednoho domu, kde by nebylo rozbitých
oken. Nejhùøe byl v tom smyslu postižen dùm èp. 37
(kulturní dùm), který je frontou oken obrácen na sz,
odkud byl hlavní nápor rozbìsnìného živlu. Bylo tam
rozbito 80 tabulí skla, ve škole 12, v ulici, kde kulturní
dùm stojí témìø v každém domì. Voda zaplavila
místnosti domu èp. 2 (Jan Kuchta). Nejvìtší škody
byly patrny až ráno. Úroda na katastru obce Nové
Sedlo a Chudeøín byla znièena na 100%. Obilí bylo
pøesekáno a ubito kroupami do zemì, z bramborù jen
pahýly, øepa bez listù, v chmelnicích hotová spouš: na
drátkách visí jen holé pruty, bez jediného listu.
Chmelnice skýtají dìsivý pohled. Ze stromù sraženo
listí na zem. Stromy s velkými korunami mají listí jen
na jv. stranì. Mladé ovocné stromy na školní zahradì
jsou zle ztluèeny. Letošní letorosty jsou bílé jako
špejle. Kùra mladých vìtví je nasekaná ledem. V
dolejší èásti školní budovy leželo naseto krup do výše
30 cm v souvislé ploše. Nohy se do této ledové tøíštì
boøí a studí. Kroupy zùstávají tu ležet ještì do 16 hod.
dne 9.7.1957. Ovoce jako švestky, jablka, rybíz,
angrešt, maliny, višnì leží na zemi rozbité kroupami.
Nikde není vidìt ani kvìtinu. Proudy vody rozryly
cesty, silnice, záhony. Strouha dole je plná žlutavé
vody a zahrada ÈSSS je zèásti zatopena. Skleníky
ÈSSS vydržely jako zázrakem nápor ledu.■
V Novém Sedle 31. srpna 1957 Antonín Nikrle,
øeditel školy
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TJ Nové Sedlo
Vážení fotbalový pøíznivci, pøíprava na novou sezónu je v plném proudu a zaèátek soutìže se blíží. V letní
pøestávce náš trenér naordinoval velmi kvalitní pøípravu zamìøenou zvláštì na práci s balónem a systém hry,
kterým se chceme v následující sezónì prezentovat.
Sedelští fotbalisté již sehráli tøi pøípravná utkání a další je èekají. Nejprve se utkali s Chomutovskými
mladými fotbalisty kategorie U16, kteøí se i pøes vysokou porážku 7:2, ukázali jako velmi šikovní fotbalisté a
vìøím, že je èeká velká budoucnost.
V dalším utkání se náš tým setkal s týmem Høedle u Rakovníka, který v minulé sezónì obsadil druhé místo v
Rakovnickém okresním pøeboru. Tento zápas náš tým zvládl velice dobøe a vyhrál 6:4. V zatím posledním
utkání se naši fotbalisté utkali s celkem Kryr. Tento zápas ve velmi slepené sestavì naši hráèi odmakali, ale
výsledkovì se bohužel nevyvedl. Po velmi divoké pøestøelce nakonec remizovali 5:5.
Další pøátelské utkání sehrají naši hráèi v nedìli 4.8. od 17h s Holedeèí na jejich høišti.
První mistrovský zápas sehrají naši fotbalisté na domácím høišti dne 24.8. od 10:30h proti Blažimi.
Prosím všechny fanoušky a pøátelé sedelské kopané aby pøišli podpoøit náš tým na startu soutìže.■
Sportu zdar a fotbalu zvláš.
Jakub Èerný
PRODEJNÍ SKLAD
TÌSTOVIN
OBILOVIN
SLUNEÈNICE

Citát...

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

Žít je to poslední, naè má zaneprázdnìný èlovìk èas, a
není nic tìžšího, než vìdìt, jak žít. Odborníkù v jiných
oborech je všude plno, nìkteré z tìchto nauk, jak se
zdá, si osvojili úplní chlapci tak dobøe, že by v nich
mohli dávat i hodiny: žít se však musíš uèit po celý
život.

Lucius Annaeus Seneca
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