Novosedelský
SRPEN 2019
zpravodaj
èíslo 8 roèník IX.

MÌSÍÈNÍK Obecního úøadu Nové
Vážení spoluobèané, tak jako
už tradiènì se k Vám dostává
další èíslo Vašeho Novosedelského zpravodaje, ve kterém se
Vám snažíme pøinášet øadu
informací o dìní již uplynulém i
chystaném.
I v prùbìhu prázdnin probìhla øada akcí pøímo v Novém
Sedle, ale i pøi "výjezdních
akcích" našich sedelských obèanù a podle ohlasu zúèastnìných byli všichni spokojeni.
Probìhlo i první soutìžní
utkání našich fotbalistù na
domácím trávníku, který díky
vybudované závlaze "pøežil"
letošní velmi teplé poèasí a
zvítìzili. Možná se i tìch pár
nepøejících obèanù bylo na
utkání podívat a popøemýšlet,
jaká udání opìt podat, aby
novosedelský fotbal zanikl.
Øadu let o nynìjší opozici
nebylo slyšet, nikde vidìt a
nabili pøesvìdèení, že vše
budou dìlat „lépe“, protože
doposud nic nefungovalo a vše
bylo špatnì. A teï ji k tomu
jistì napomùže nová hlásná
trouba „V SEDLE“ a neménì i
jejich utajená spisovatelka
pracující pod nìkolika krycími

jmény paní Chitrá, Tichá,
Kováøová…
Pøejdu radìji k nìèemu radostnìjšímu. Sice nepotìším
naše školáky, ale bohužel
prázdniny skonèily a zaèíná
další školní rok. Nìkteøí jdou
letos do školy poprvé, nìkteøí
jsou již ostøílení "mazáci", ale i
tak všem pøeji jen a jen pìkné
známky.
Dne 28.9.2019 se bude v
Novém Sedle konat v kostele sv.
Václava již tradièní koncert,
kde vystoupí zpìvák Bohuš
Matuš. Pøed jeho vystoupením
probìhne øada kulturních akcí
v parku vedle Obecního úøadu
(viz program uvnitø zpravodaje). Tímto bych Vás chtìl
všechny pozvat na oslavy 770 let
od první písemné zmínky o
Novém Sedle.
Tìšíme se na Vaše pøíspìvky
do Novosedelského zpravodaje,
kde máte možnost nás ostatní
seznámit se svými podnìty a
nápady, ale i stížnostmi a
nemáte strach, že na nì dostanete veøejnou odpovìï.
Závìrem bych Vám všem
chtìl popøát dny plné pohody a
klidu.■
Petr Sýkora, starosta

Datum vydání: 10.09.2019

Vážení ètenáøi zpravodaje, datum v
kalendáøi mluví jasnì. Prázdniny skonèily
a zas je tady škola. Po dvou mìsících volna
nastává dìtem opìt zabìhnutý kolobìh:
každý den musí do školy. Naše dìti se však
s prázdninami louèily již o víkendu 16. a
17. srpna. Malý stanový tábor, bohatý
program a diskotéka. To vše na nì èekalo
na høišti TJ Nové Sedlo. S nápadem
zorganizovat „pøespávaèku“ pøišla paní
Zdena Koutová, která byla také duší celé
akce. Za to jí také patøí podìkování všech
zúèastnìných. Toto však není jediná akce,
kterou si naši obyvatelé organizují sami. Je
mezi námi hodnì lidí, kteøí nepotøebují,
aby je nìkdo bavil a organizoval jim akce.
Rádi si je nejen pro sebe, ale i pro ostatní,
kteøí se chtìjí pøidat, organizují sami.
Obec všechny tyto aktivity ráda podpoøí.
A závìrem všem dìtem nezbývá než
popøát hodnì úspìchù ve škole, rodièùm
pevné nervy a trpìlivost. A nebojte se. Za
deset mìsícù jsou tu nové prázdniny!■
Redakce
Dne 28.8.2019
oslavila své
narozeniny paní
Jarmila
Tomanová.
Blahopøejeme.

INFORMACE
o úplné uzavírce hráze na Nechranicích
od 26. srpna do 30. listopadu 2019.
V této dobì budou probíhat stavební práce, které si vyžádají odstranìní doèasného statického podchycení
mostovky. Bez tohoto podchycení není možné mostní konstrukci používat ani pro osobní dopravu. Objízdné trasy
povedou pøes Žatec a Kadaò. Trvale platí zákaz prùjezdu po spodní úèelové komunikaci pøes obec Nechranice.
Tato komunikace bude k dispozici pouze pro vozidla autobusù a záchranných složek.
,,Všechny øidièe žádáme, aby zákaz vjezdu na komunikaci pod hrází respektovali a nezpùsobovali zbyteèné
kolize. Zákaz vjezdu bude navíc zøejmì významnì monitorovat Policie ÈR,“ øíká Jan Svejkovský, mluvèí
Povodí Ohøe.
http://www.e-lounsko.cz/zpravy/112-zezatecka
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Upøesnìní lží a polopravd v
mìsíèníku èi obèasníku V
SEDLE.
V minulém týdnu nìkteøí z nás
dostali do schránek hlásnou troubu
opozièních zastupitelù a èekal jsem,
že se doètu, jak koneènì zaènou
opravdu fungovat jako správná
opozice. A hle… ono nic nového,
jen ty stále se již rok opakující lži a
polopravdy. Takže vše pøi starém.
Se zájmem jsem si pøeèetl pìt témat
(velmi dùležitých pro život obcí...)
a nestaèil jsem se divit. Dovolím se
v krátkosti k tématùm vyjádøit...
První téma: zapomnìlo se napsat,
že když jsme byli my v opozici, tak
na naše námitky se reagovalo
zamítnutím. Zvláštní…co myslíte.
Druhé téma: i když pan Stejskal
dostal x odpovìdí vèetnì z
Krajského úøadu oddìlení kontroly,
kdy nikdy nebylo konstatováno, že
došlo k pochybení, ale jak je vidìt
pro nìkoho je to stále málo. Jako
kdyby mu vadilo, že a obec èi naši

obèané dostávají materiál z pískovny zdarma, stejnì tak jako v
minulých letech sám pan Stejskal.
Tøetí téma: k tomuto tématu již
bylo napsáno toho tolik, že každý
tomu rozumí, tedy až na pár
jedincù. Jen jedna poznámka, zda se
bude èi nebude tìžit na Èíòovském
vrchu záleží v první øadì na majiteli
pozemku a to je ze dvou tøetin
soukromý zemìdìlec. Tudíž na OÚ
Nové Sedlo to nezáleží.
Ètvrté téma: je pravda, že od roku
2013 jsem mìl s obcí vždy
podepsanou dohodu na výkon
stavebního dozoru pro obec a vždy
schválenou zastupitelstvem nejen
na investice, ale i na bìžné opravy a
rekonstrukce (což znamená zajišování materiálu, kontrolu prací,
zajišování projektové dokumentace, dohled nad odsouzenými,
zajišování subdodavatelù atd.
samozøejmì to vše nad rámec práce
starosty). Když èástku 496.200,- Kè
(hrubého) vydìlíte 70ti mìsíci,
dostaneme èástku 7.088,- Kè/mìsíc

Svatováclavský koncert 2019
Souèástí oslav 770. výroèí první písemné
zmínky o obci Nové Sedlo bude také tradièní
Svatováclavský koncert. Ten letošní se koná 28.
záøí 2019 od 17 hodin v kostele Nejsvìtìjší Trojice
a sv. Václava v Novém Sedle. Vystoupí na nìm
Bohuš Matuš, èeský zpìvák, který úèinkoval v
mnoha èeských muzikálech a bìhem své sólové
kariéry vydal 6 alb.
Jeho pìvecké zaèátky se odehrávaly v Brnì, kde
navštìvoval pìvecký soubor
Kampanela, dále studoval na
konzervatoøi v Brnì a pokraèoval konzervatoøí Jaroslava
Ježka v Praze. Úèinkoval v
divadle Semafor, v Hudebním divadle Karlín a hostoval také ve Státní opeøe
(Boris Godunov). Jezdil s
Mužským sborem po Evropì
a jako host zpíval v Kühnovì
sboru. Další zkušenosti získával postupnì na
muzikálových scénách, spolupracoval s Køižíkovou fontánou v Praze. V anketì Èeský slavík
získal v roce 2003 cenu bronzového slavíka a 3.
místo v anketì TýTý.■
redakce
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- hrubého. Po volbách, kdy bylo vše
pøedáno panu Zídkovi, si nové
vedení na smlouvu najalo pana
Laudáta, jako technický dozor a za
3,5 mìsíce mu bylo vyplaceno
120.000,- Kè èistého. Když se tato
èástka vydìlí 3,5 mìsíci, vyjde
34.285,- Kè/mìsíc - èistého a to se v
té dobì nic poøádnì neprovádìlo.
Tak kdo jednal hospodárnì?
A páté téma: víceúèelová sportovní hala v Novém Sedle (hlavní
problém opozice). Rekonstrukcí
bývalé bednárny vznikne objekt pro
širokou veøejnost od malých dìtí až
po seniory a to je ten smysl této
rekonstrukce. Cena 12 mil. je cena
dle rozpoètu s tím, že stavební práce
si budeme dìlat ve vlastní režii, což
cenu rekonstrukce výraznì sníží.
Toto jsem se snažil vysvìtlit na
minulém zasedání ZO, ale jak je
vidìt, nìkdo tento smysl stále
nechápe, pochopit nechce, no ale to
by zase nemìl téma na lži.■
Petr Sýkora, starosta
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Èerná skládka
V k.ú. Žabokliky se nám v uplynulém
týdnu pøes noc objevila èerná skládka
(viz foto). Vše bylo nahlášeno pøíslušným úøadùm a budeme vìøit, že se
podaøí zjistit a usvìdèit tohoto nezodpovìdného "hlupáka“, který se
postaral o „zkrášlení“ naší matky
pøírody. Obec úklid již zajistila, aby
nedošlo ke skládce ještì vìtší. Bohužel i
tací lidé žijí mezi námi.■

Èekárna v Novém Sedle
V srpnu pracovníci z Vìznice Nové Sedlo vymalovali èekárnu a
pan Polyák novì nainstaloval lavici. Další úpravy budou
pokraèovat.■
redakce

redakce

Cesta z Nového Sedla na Mistrovství svìta BMX v belgickém
Zolderu
Naše cesta zaèala mnohem døíve než 19. èervence 2019. Možná již
pøed pìti léty výstavbou pumptracku u høištì, díky kterému jsme
vstoupili do bikrosového Faler bike teamu z Chomutova.
Sbìr použitého rostlinného oleje
Po loòském otevøení IVAR-CZ BMX ARÉNY - místu, díky
kterému dìti a mládež aktivnì tráví svùj volný èas, pod dohledem
Vážení obèané, chtìli bychom Vás zkušených trenérù. Pøi pøípravì na závody Èeské ligy až po
upozornit na možnost odevzdávání Mistrovství republiky, kde jsme v letošním roce zasáhli i do
použitého rostliného oleje z domác- finálových jízd.
ností, který bude možno ukládat na
obecním úøadu do pøipravených nádob a
to dvìma zpùsoby. Jedna možnost, olej
donést v uzavøené PeT lahvy a tu uložit
do oznaèené plastové popelnice a druhá
možnost je, olej vylít pøímo do oznaèené
nádoby. Obec poté zajistí odvoz odevzdaného oleje firmou Marius Pedersen k
likvidaci.■
redakce

Úèast na Mistrovství svìta BMX v Zolderu v Belgii, byla
vítìzstvím všech zúèastnìných. Získáním mezinárodních
zkušeností a motivací, aby se posunuli dál a poznali, že každý
krùèek je dùležitý na cestì za svým cílem.
Velký dík patøí Všem, kteøí pomáhají a povzbuzují.■
Doprovod pøi cestì Pavel Charvát
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Stanový tábor
Dne 16. – 17. 8. se uskuteènil malý stanový tábor na høišti
TJ Nové Sedlo jako rozluèka s prázdninami. V pátek si dìti
postavily stany, zašly do lesíku na klestí na oheò, opekly si
buøtíky a pozdìji byly i dobré brambory peèené v popílku.
V sobotu si dìti pøipravily vše potøebné na bramborový
guláš. Musím je pochválit, jsou šikovné, ani se nepoøezaly.
To vše za doprovodu dospìlých.
Po obìdì probíhaly soutìže a disko, úklid stanù a návrat do
svých domovù. Co øíci na závìr? Myslím, že si to dìti užily a
hlavnì – ve zdraví všichni pøežili.
Chtìla bych podìkovat TJ Nové Sedlo za to, že nám
umožnili postavit si na høišti stany a za sponzorský dar – moc
výborné buøty. Dále Svìtle Kubelíkové za ingredience na
bramborový guláš, ale hlavnì za velkou výpomoc s vašimi
ratolestmi, Petøe Sivokové za pomoc pøi organizaci, Dagmar
Jurikové, Pavlu Brhelovi a Miloši Kubelíkovi za noèní
hlídání dìtí. „Každý ví, co má doma“.■
A hurá do školy.
Zdena Koutová

Tradièní setkání ŽABOOBCÍ

Pøedposlední srpnový víkend
23.-25. srpna probìhlo v jihoèeských Žabovøeskách již tradièní
setkání spøátelených Žaboobcí a
jako každý rok u toho nechybìl ani
tým z našich Žaboklik. I pøes menší
úèast, než je u nás obvyklé, jsme se
v páteèních odpoledních hodinách
vydali na tøíhodinovou cestu, která
se nakonec s obèerstvovacími
zastávkami a hustším provozem
okolo Prahy protáhla na témìø 4
hodiny. Vše nám ale vynahradilo
vstøícné uvítání od místní paní
starostky a opìtovné shledání s
nìkterými známými tváøemi z
dalších obcí. Zbytek úvodního
veèera pak probíhal v pøátelském
duchu vyprávìní zážitkù z pøedešlého roku, výborné veèeøe a
následnì hudby všech žánrù, kterou
obstarával místní DJ.
Po nepøíliš dlouhém spánku
následovalo tradièní sobotní kulturní dopoledne, tentokráte v ZOO

Hluboká nad Vltavou,
kde mohli nìkteøí z nás
poprvé spatøit nìkteré
druhy zvíøat, z nichž
bych zmínil napøíklad
klokany èi exotické
druhy mravencù, pøevyšujících ty naše èeské o nìkolik centimetrù. Po návratu na žabovøeské
fotbalové høištì, kde se celá akce
konala, už pro nás byl pøichystaný
obìd a vzhledem k vysokým
teplotám se nìkteøí zaskoèili zchladit do blízké vodní nádrže.
Odpolední program odstartoval
pan Zdenìk Izer, který svým osobitým humorem pobavil velkou
èást publika a pak už následovalo
slavnostní nastoupení družstev ze
všech obcí, zahrání èeskoslovenské
hymny a úvodní slovo našeho
dlouholetého moderátora Radka
"Kajmana" Komoráše. Soutìžní
klání se tentokrát skládalo z celkem
4 disciplín, ve kterých jsme museli
zapojit nejen fyzické síly, naše
mozkové závity, ale nakonec i
kreativního ducha pøi dodateèné
soutìži o nejhezèí obraz namalovaný na živém tìle jednoho hráèe
z každého týmu. Výsledné poøadí
tak nebylo vùbec dùležité, každý
úèastník obdržel vzpomínkovou
medaili a pøedal se putovní "žastrana 4

bácký" pohár následující poøadatelské obci, kterou bude pøíští rok
moravskoslezská Žabeò.
Zbytek odpoledne a veèera již
probíhal v neformálním duchu,
zpívalo se, popíjelo, vzniklo pár
nových pøátelství mezi úèastníky a
zábava tak trvala až do velmi
pozdních hodin. Po nedìlní snídani
následovalo jen nezbytné rozlouèení a smutná cesta domù. Tímto
bychom ještì rádi podìkovali
poøadatelské obci za vynikající
zázemí a budeme se opìt tìšit na
další skvìlý roèník v roce 2020.■
Roman Kovanda
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HISTORIE
V èervencovém èísle zpravodaje jsme otiskli první èást
zápisu z Kroniky Národní školy v Novém Sedle o krupobití.
V tomto èísle pøinášíme druhou èást.
Vl. Kubelíková
KRUPOBITÍ – II. ÈÁST
Pøíroda jeví po celý týden smutný, skleslý pohled. V
parku bylo dìtmi nalezeno mnoho zabitých ptákù, hrdlièek
aj. Zpìv ptákù se ozve jen tu a tam, a to zcela nesmìle. V
polích leželi zabití mladí zajíci, nìkteré stromy zpøelámány.
Alej hrušní u státní silnice byla vichrem zle polámána (vìtve
a 2 velké stromy vyvráceny). Nìkteøí lidé, kteøí pøežili
nálety na Plzeò v roce 1945, srovnávali tuto hrùznou chvíli s
krupobitím dnešního dne: Obloha otevøená, samý blesk a
rachot hromu a krup! Voda vnikala lidem rozbitými okny do
bytù, dìti plakaly. Do sálu OB v I. patøe vletovaly kroupy
rozbitými dvojitými okny až ke kamnùm (6 m). Všude na
zemi nastláno zeleného listí a pøesekaných vìtvièek stromù.
Omítka nìkterých domù byla otluèena až na zdivo. Ve školní
zahradì znièeno vše: zelenina, kvìtiny, réva, okurky,
záhonky dìtí ovocné stromky zle ponièeny.
Tato katastrofa postihla podle zprávy v Žateckých
novinách 51 obcí žateckého okresu a podle pøedbìžných
odhadù zpùsobila škodu za 22.000.000,- Kè, naše obec
Nové Sedlo byla mezi nejvíce postiženými. Ještì více byly
postiženy Vikletice, kde je rozbito vše. Okres Kadaò byl
ještì více postižen než Žatec. Lidé stojí s nìmým údivem na
d tou spouští, teï pøede žnìmi. Úroda je sklizena! Chmel
zcela znièen!
Hned 9.7.1957 pøijel do obce øeditel ÈSSS Helebrant,
který, když vidìl tu spouš, div neplakal. Veèer byla svolána
velká schùze všech zamìstnancù ÈSSS oddìl. Nové Sedlo,
kde bylo rozhodnuto o prvních nejnutnìjších opatøeních na
záchranu toho, co se zachránit dá. Dobytek je vypásán na

stráni a na urèených plochách, které není již možno nijak
sklízet. Nejvìtší potíže budou s krmením pro dobytek.
Èerstvá píce není. Sláma je zatluèena. Zachránìno bylo
èásteènì pouze 7 ha jeèmene, který byl v nedìli postaven do
panákù, a nìco øepky. Již v Sedèicích nebyla situace tak
katastrofální. Státní statek Sedèice pomáhá stát. statku Nové
Sedlo krmením. Také schùze rady MNV a VO KSÈ se
zabývaly otázkou záchrany zemìdìlství: cukrovka a
brambory budou pleèkovány, ledkovány a èpavkovány,
chmel pleèkován a pøihnojen, aby se vytvoøil slabý obrost a
keøe se nevysílily. Sklízet se nebude. Èesáèù nebude tøeba.
U obilovin se ihned sklidí sláma, tam kde je hodnì
vytluèeného zrní zavezou se pojízdné kurníky drùbežárny z
Liboèan. Byly ihned zasety ozimé smìsky. Tìžké chvíle
pracovníkù zemìdìlství zhoršoval i déš, který trval až do
14.7.1957. Pracovníci státní pojišovny zjišovali na místì
obrovské škody. Nikdo ze zamìstnancù státního statku
nebude propuštìn v dùsledku zmenšení pracovní pøíležitosti
zavinìné krupobitím. Chmelnice se zaèaly pøipravovat již
na zimu. Podle vyprávìní starších lidí místních pamìtníkù
(Otto Sluka, Marie Kopecká, Marie Hergetová) bylo
poslední krupobití vìtšího rozsahu v Novém Sedle
naposledy v r. 1905. Jinak naše obec zùstávala podobné
pøírodní pohromy vždy ušetøena. Škole vznikla na skle a
støeše krupobitím škoda ve výši 500,- Kè. Zasklení oken, po
nìkolika urgencích, provedlo sklenáøství komunálních
služeb ze Žatce až v mìsíci øíjnu 1957.
Po deštích èinil, podle hlášení stát. rozhlasu, prùtok vody
v øece Ohøi 109 m3 za 1 vteøinu.
Kolem 20.8. pøijíždìly do obce brigády mládeže na
èesání chmele . Letos zùstala náves tichá. Krupobití znièilo
nadìji zemìdìlství na dobrou sklizeò. Poprvé v dìjinách
obce se neèesal chmel.■
V Novém Sedle 31. srpna 1957 Antonín Nikrle, øeditel
školy

Úøední deska
Pro lepší
informovanost byla
novì nainstalována
vývìsní deska u
vchodu Obecního
úøadu Nové Sedlo.
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Dìtské høištì v
Sedèicích
Souèasný stav
znièeného dìtského
pískovištì v
Sedèicích.

NOVOSEDELSKÝ ZPRAVODAJ
TJ Nové Sedlo
Vážení fotbalový pøíznivci, sezóna 1. b tøídy
skupiny B roèníku 2019/2020 se rozebìhla na plné
obrátky. Z dosavadních odehraných tøí kol získali naši
fotbalisté 6 bodù, za dvì domácí výhry a jednu
venkovní prohru.
V prvním domácím zápase pøivítali naši fotbalisté
hráèe z Blažimi a po tìžkém boji dokázali vyválèit
výhru 2:1. Za domácí otevøel skóre Lukáš Baloun v 56.
minutì. Za hosty dokázal vyrovnat v 71. minutì Bartko
a skóre na domácí stranu strhnul v 76. minutì Martin
Bednáø, krásnou ranou levou nohou z 30-ti metrové
vzdálenosti.
V prvním venkovním zápase zajíždìli naši fotbalisté
na høištì Chlumèan s taktikou si odvézt alespoò jeden
bod. Tato taktika se však rozplynula hned v prvních
minutách. Domácí znièili naše fotbalisty tøemi góly v
prvních sedmi minutách a bylo prakticky po zápase.
Do poloèasu dali domácí ještì 4 góly a vyhráli první
pùli 7:1, když se za hosty dokázal trefit Bednáø z
pøímého kopu. V druhém poloèase už se jen dohrával
rozhodnutý zápas. Hosté dokázali pøidat ještì dva góly
a tak jsme si odváželi ostudnou prohru 9:1.
V tøetím kole pøivítali naši fotbalisté celek z Údlic.

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

Naši fotbalisté po hrubých chybách prohrávali záhy
2:0. Ovšem tento nepøíznivý výsledek je nakopl k
velkému obratu. Do poloèasu dokázal po velkém tlaku
snížit na 2:1 Kohout. Do druhého poloèasu nastoupili
naši fotbalisté jako vymìnìní. Zlepšili pohyb a brzy to
pøineslo ovoce v podobì vyrovnání skóre, když se trefil
opìt Kohout. Obrat ve stavu dokonal domácí Jiøí
Baloun. Ještì jednu branku domácích pøidal novì
pøíchozí Daniel Bizík. Hosté už pouze dokázali snížit
na koneèných 4:3.
Rozpis zápasù:
15.9. od 10:30h – Meziboøí venku
21.9. od 10:30h – Lenešice doma
28.9. od 13h
- Duchcov venku
5.10. od 10:30h – Ohníè venku
12.10. od 12:30h - Vejprty venku
Prosím všechny fanoušky a pøátelé sedelské
kopané aby pøišli podpoøit náš tým.
Mùžete se tìšit na slosovatelné vstupenky o
hodnotné ceny, klobásy na grilu a toèené pivo.■
Sportu zdar a fotbalu zvláš.
Jakub Èerný

„Neochota lidí pracovat na spoleèném díle
neplyne z vrozené neochoty k práci, ale je
pouhým následkem chybných kulturních
zaøízení, jejichž pùsobením se lidé stali
zatrpklými, mstivými a nepøístupnými“ —
Sigmund Freud
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