Novosedelský
èervenec 2012
zpravodaj
èíslo 7 roèník II.

V

ážení spoluobèané, polovina prázdnin je za námi a
já vìøím, že hlavnì dìti si
tyto krásné letní dny užívají s
radostí, ve zdraví a èerpají sil do
nového školního roku.
Chtìl bych Vás jen informovat
o finálním zakonèení prací
montování veøejného osvìtlení.
Zednické práce na bývalé faøe
probíhají v plném proudu, kde se v
souèasné dobì oklepávají omítky...viz foto v obsahu zpravodaje.
V mìsíci èervnu byla podepsána kupní smlouva s Farm
Nové Sedlo, s.r.o. o koupi bytové
jednotky è.p. 56 v Novém Sedle.
Tuto nemovitost obec odkoupila z
dùvodu celkové rekonstrukce a
vytvoøení tak nových bytù pro naše,
ale i nové obyvatelé. Jelikož
nájemníci mìli s Farm Nové Sedlo,
s.r.o. nájemní smlouvu na dobu
urèitou, nìkteøí nájemníci se již
odstìhovali, nìkterým, po dohodì
s vedením obce, byla nájemní
smlouva prodloužena s Obcí Nové
Sedlo. To z toho dùvodu, aby tento
objekt nebyl prázdný a nelákal tak
nìkteré obèany k dalšímu nièení a
odcizování. Bohužel, i takové vìci
se dìjí, napø. v Sedèicích, kde se
majetek odcizuje už i za bílého dne.

Vážení ètenáøi zpravodaje...
jak ten èas letí, øeknou si mnozí z nás. První prázdninový a dovolenkový mìsíc je za námi.

Nìkteøí již využili èást své dovolené k odpoèinku a lidovì øeèeno „k vyèištìní mozkových
závitù od všedních pracovních záležitostí“. Nìkomu se to podaøí, ale jsou i jedinci, kterým se
ani pøes snahu nedaøí zbavit se nìkdy i zbyteèných starostí, které by bìhem své dovolené
mìli ze svého podvìdomí úplnì vypustit a odpoèívat. Nicménì je pøed námi ještì druhý
prázdninový mìsíc a ten lze ještì prožít v harmonickém a klidném prostøedí. Prázdniny jsou
tzv. „okurkovým obdobím“, které je skoupé na tiskové zpravodajství. S tímto problémem se
potýká nejen celostátní tisk, ale i náš zpravodaj. Pøesto se snažíme, abyste nepøišli o
informace o akcích, které se za uplynulý mìsíc v našich obcích uskuteènily.
V pøedchozím zpravodaji jsme se zabývali památníkem na høbitovì v Novém Sedle, kde v
èásti høbitova jsou uloženy ostatky váleèných zajatcù vyhozených z vlakového transportu
smrti. Po zveøejnìní pøíspìvku se na obecní úøad dostavila naše pravidelná ètenáøka, se
sdìlením, že má urèité ústní informace, které v souvislosti s touto událostí vyslechla.
Zároveò se však vyjádøila, že bohužel nemá oprávnìní poskytnout tyto údaje ke zveøejnìní.
Vìøíme, že èasem dojde k opaènému názoru a poskytne je archivu Obce Nové Sedlo. Pokud
jsou informace, které má, autentické, bylo by pravdìpodobnì možno zjistit identitu ostatkù
váleèných zajatcù, které jsou na høbitovì uloženy.
S dost nepøíznivým ohlasem se mezi návštìvníky Horní hospody setkalo rozhodnutí
vedení obce zakázat víkendové grilování u Horní hospody. Oponují tím, že veøejné grilování
bezproblémovì probíhá i v pøedzahrádkách ve vìtších mìstech. Po skonèení grilování
prostor uklidíme a nemáme poznatky, že by naše posezení výraznì svou hlasitostí rušilo
obyvatele v bližším okolí. Žádáme proto o vyjádøení, co vedlo vedení obce k tomuto zákazu.
Vyjádøení starosty pana Petra Sýkory. Mám daleko k tomu, abych svým rozhodnutím
omezoval spoleèenská posezení, a již se jedná o zmiòované víkendové grilování nebo jiná
sousedská setkání. Jedním z dùvodù, i když okrajovým, jsou výkopové práce na rozšíøení
veøejného osvìtlení v ul. Slepá. Hlavním dùvodem, a to nejen dle mého názoru, je kulturnost
prostøedí, ve kterém ke grilování dochází. Takové prostøedí se hodí spíše k trempinku nìkde
mimo veøejná prostranství u vody apod. Návštìvníci Horní hospody se zmiòují o
pøedzahrádkách. Máte dojem, že souèasný stav pøed Horní hospodou odpovídá tomuto
výrazu? Co pøipomínají svým vzhledem stoly a ostatní nábytek, urèený k posezení,
ponechám na vašem posouzení. Obdobné je to i s úklidem po skonèení grilování. Pet lahve a
jiný odpad poházený v okolí nepøispívá k tomu, aby se tyto párty konaly na veøejném
prostranství zvláštì v místì, kde je vzhledem k obchùdku vìtší pohyb obèanù. Nájemce p.
Kovaøík byl nìkolikrát upozoròován na vzhled a poøádek, ale i pøes jeho ujišování, že dojde
k nápravì se tak bohužel nestalo. Záleží pouze na nájemníkovi, jak se k výše uvedené vìci
postaví.
Dalším kritizovaným aspektem z øad obèanù (zvláštì žen) je pøístupová chodba do
Petr Sýkora, starosta obchùdku. Není pøíjemné, jak jsem již uvedl zvláštì ženám, procházet špalírem mužù „s
lahváèem“ v ruce a poslouchat nìkdy i nevhodné poznámky.
Pokud dojde ze strany nájemce k nápravì, zkulturnìní pøedzahrádky a na minimum bude
Jubilea
omezena pøítomnost milovníkù lahvového piva v pøístupové chodbì do obchùdku, není
problém víkendové grilování opìt povolit.
od 1.8. do 31.8.2012
zaznamenal:Jaroslav Kubelík, redaktor zpravodaje
V mìsíci srpnu oslaví svá
životní jubilea tito obèané:
Usnesení

Pavlína Švihlíková - Nové Sedlo
Vlasta Bártová - Sedèice
Jiøí Pátek - Nové Sedlo
Èestmír Šeda - Chudeøín

Blahopøejeme a pøejeme
hodnì zdraví,
spokojenosti a pohody.

ze 7. zasedání ZO ze dne 25.7.2012
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo:
- zámìr prodeje èásti pozemku p.è. 394/24 v k.ú. Žabokliky
- zámìr prodeje èásti pozemku p.è. 894/1 vk.ú. Nové Sedlo u Žatce
- jmenování øeditelky Základní školy a Mateøské školy Nové Sedlo
- rozvoj Sedèic pøedložený Ing. S. Stejskalem
Poznámka: s úplným znìním usnesení se mùžete seznámit na úøední desce
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Informace obecního úøadu:
Po dohodì s firmou FARM s.r.o Nové Sedlo odkoupila Obec Nové Sedlo nemovitost èp. 56, u.l Hlavní. Tato po
uvolnìní souèasnými nájemníky projde zásadní rekonstrukcí. Podle projektové dokumentace zde budou zøízeny bytové
jednotky odpovídající souèasným standardùm. Byty budou pøidìleny zájemcùm a to v souladu s podmínkami, tj.
pøednostnì rodinám s trvalým pobytem v našich obcích, u nichž je pøedpoklad, že budou dodržovat platební a jiné
podmínky uzavøené v nájemní smlouvì. Dalším kritériem budou sociální a bytové podmínky, ve kterých žadatelé žijí.
Neutìšená je situace s odvodem odpadních vod v obci Sedèice. Kanalizaèní splašky jsou vypouštìny do stávající
dešové kanalizace a z vìtší èásti svedeny do potoka Liboc. V roce 2003 nechal pøedchozí starosta pan Vladimír Koøenský
firmou Olimpex export Plzeò provést kamerovým systémem prohlídku kanalizaèní sítì, pøi které bylo zjištìno, že potrubí
je ve velmi dezolátním stavu a v nìkterých místech v dùsledku zøícení klenby pouze èásteènì propustné a nelze jej k úèelu
odvodu domácích splaškù nadále používat. Proto se vedení Obce Nové Sedlo rozhodlo tento stav nadále nepøehlížet a
pøipravuje podklady pro zpracování studie na vybudování nové kanalizaèní sítì, vèetnì èistièky odpadních vod.
Pokraèují i stavební práce na bývalé faøe v Novém Sedle, kde se na stavebních pracích podílí pøevážnì odsouzení
Vìznice Nové Sedlo. Na ukázku Vám pøedkládáme nìkolik fotografií z vnitøního interiéru bývalé fary.

Fotografie znièené autobusové zastávky v
Sedèicích.
I takto se nìkteøí obyvatelé chovají k
majetku obce...

Kriminalita
Pro podezøení ze spáchání trestného èinu výtržnictví bylo sdìleno obvinìní 27 letému muži z Nového Sedla. Dostal
ho za napadení jiného muže ve Dvoøákovì ulici v Žatci pøed terminálem Sazka. Na poškozeného zaútoèil ranami pìstí do
oblièeje. Ten po té upadl na zem, kde jej útoèník dál mlátil. Pak z místa utekl. Za tento trestný èin pachateli hrozí až dva
roky vìzení.
Pøevzato z týdeníku Žatecké noviny

K obecné kriminalitì lze zaøadit i pozvolné rozkrádání a nièení hospodáøských budov bývalého statku v Sedèicích.
Objekt je ve vlastnictví pana Jiøího Hübschmanna, který ho ponechává bez patøièného dozoru.
Tuto situaci mùžeme pøirovnat i k dalším nemovitostem v našich obcích, u kterých sice nedochází k rozkrádání, ale
jejichž stav svìdèí o naprostém nezájmu majitelù o jejich dalším využití. Od pøíštího zpravodaje vás budeme vèetnì
fotodokumentace seznamovat s chátrajícími nemovitostmi.
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Spoleèenské a kulturní akce:
Dne 9. èervna 2012 se narodila Sofinka Weibergová z
Bøežan. Vážila 2,5 kg a mìøila 47 cm. Blahopøát hrdé
mamince pøišly pracovnice Obecního úøadu a pøedaly jí
jménem starosty kvìtiny, penìžní poukázku, pamìtní
knihu a dìtské leporelo. Ještì jednou jí gratulujeme a
pøejeme obìma pevné ZDRAVÍ a skvìlý start do nového
života.
Hana Kovandová

V sobotu 28.7.2012 se konal již 6. roèník turnaje v plážovém volejbale. Letos bylo 16 smíšených dvojic. Na
4. místì a tedy bramborovou medaili získal tým ŽLUTÝCH - Jarka Holièová a Jiøí Blochin. 3. místo obsadili
ORANŽOVÍ - Lenka Koòariková a Tibor Èapai. 2. místo vybojovali MODØÍ - Svìtla a Miloš Kubelíkovi a
vítìzi celého turnaje se stali BÉŽOVÍ - Lidka Nosková a Mirek Naxera. Všem blahopøejeme. Turnaji pøálo
hezké poèasí a opìt nechybìlo grilování. Podìkování patøí všem zúèastnìným, Mirkovi Èernému z TJ Nové
Sedlo a Obecnímu úøadu v Novém Sedle.

1. místo Lidka Nosková, Miroslav Naxera

3. místo Lenka
Koòariková a Tibor
Èapai

2. místo Svìtla a Miloš Kubelíkovi

Nadšení a radostný
výraz úèastn?kù
turnaje svìdèí o tom,
že se letošní roèník
tradièního turnaje o
pohár starosty Obce
Nové Sedlo vydaøil.

Text Hana Kovandová, foto Aleš Háva

Redakèní poznámka: Tento turnaj se stává stále populárnìjší, o èemž svìdèí poèet úèastníkù. Proto by bylo vhodné, aby se sportovní
nadšenci i z ostatních obcí našeho regionu zapojili do sportovní soutìže a zmìøili své sportovní ambice a fyzickou kondici s ostatními
úèastníky turnaje.
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Spoleèenské a kulturní akce pokraèování ze strany 3:
V sobotu dne 30. èervna se konalo u budovy
Mysliveckého sdružení Sedèice - Èeradice, v obci
Žabokliky vysvìcení Svatostánku svatého Huberta. Na
døevìnou sochu sv. Huberta pøispìlo nìkolik sponzorù
vèetnì obcí Nové Sedlo a Èeradice. Stavební práce si
èlenové Mysliveckého sdružení Sedèice - Èeradice
zajistili sami. Kaplièku vysvìtil za úèasti nìkolika desítek
obèanù a èlenù Mysliveckého sdružení Alexander Siudzik
- administrátor farnosti. Vysvìcení se za obec Nové Sedlo
zúèastnil starosta pan Petr Sýkora a za obec Èeradice
starostka paní Chybová.
Kult sv. Huberta je stále živý nejen ve vysokém
umìní, ale též v umìní lidovém, jak výtvarném, tak i

slovesném. Zde, kromì vážných morálnì nauèných verzí
svatohubertské legendy, se napø. v Alsasku -Lotrinsku
dodnes zpívá v mysliveckých kruzích rozverná písnièka:
"Hubert, bìhaje za dìvèaty a po lesích, byl bezbožník, ale
jednoho dne složil jelenovi pøísahu a zanechal vášní; jeho
pøíkladu zùstaòte, pøátelé, vìrni; bìhejte za jelenem a ne za
sukní." Svatohubertská legenda vykonala pro øádné
provozování myslivosti víc než pøíkazy èi zákazy
vrchnosti. Zvìø nejen lovit, ale pøedevším o ni peèovat,
pøispívat k takovému stavu, ve kterém pøíroda a èlovìk si
nebudou ubližovat, ale pomáhat, pochopit velikost
pøírody, a prožít svùj život ušlechtile - to odkazy
svatohubertské legendy.

Historie Obce Nové Sedlo:
V dnešním zpravodaji se vracíme k historii Obce Nové Sedlo
z kroniky sepsané v roce 1933...
VI. Nadace
a) Chudinský fond
Ve své poslední vùli ze 4. února 1753 myslela zakladatelka a
podporovatelka kostela a školy Marie Klara von Pottpusch také
na chudé poddané a zajistila pro nì kapitál ve výši Kè 842,- na
(ku) 5% na majetku Nové Sedlo. Faráø František Kunz (181964) je považován za vlastního zakladatele chudinského fondu,
který už 1828 vìnoval penìžní obnos na chudinské úèely, který v
roce 1860 vrostl na 1.917 Zlatých s výnosem 100 Zl. úrokù. Ve
své závìti zajistil ještì odkaz 1.000 Zlatých. Až do úmrtí faráøe
Schuka (1869) spravoval faráø s nìkolika otci chudých takto
vzniklý chudinský fond. Od r. 1899 – 1923 byla pokladna v
rodinì Potschaeur a Wussin. Bernard Potschaeur (+ 1916) a jeho
ze Artur Wussin (+ 1917) darovali á 200 Kè v cenných
papírech. V dùsledku úmrtí svého otce Jana Koláøe (1926)
daroval jeho syn dr. Florian Koláø 2.000,- Kè, které byly použity

na bìžná vydání. Tato spoèívala v letech 1921- 1930 hlavnì v
zaopatøovacích vydáních pro místní chudou (Terezu Zõrner)
Žateckém chorobinci. Mimo cenných papírù a spoøitelních
vkladù patøí ke jmìní také dùm èp. 7, který sloužil jako
starobinec, v dobì 1911 – 1924 byl také z èásti pronajat a z
malého pozemku, který byl 1913 ohranièen z obecního majetku
jako zahrada, nejprve pronajat a potom pøenechán k užívání
obecnímu sluhovi.
Pøi stavbì èeské školy byla zahrada používána jako
pracovní místo (staveništì) a od té doby nebyla uvedena do
poøádku. Výnosy vlastního jmìní a zákonné pøínosy, hlavnì
obnosy za pøekroèení uzavírací doby a poplatky ze zábavných
akcí nestaèily již od r. 1928 na pokrytí chudinských výloh,
takže obec pøistoupila k jeho ukonèení.
b) Kontribuèní fond
Mimo chudinského fondu zajistila Maria Klara von Pottpusch
ve své poslední vùli také odkaz pro kontribuèní fond na svém
statku. Tento fond mìl sloužit k lehèímu vyzdvižení (vybrání)
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Historie Obce Nové Sedlo pokraèování ze strany 4...
daní, zvaných kontribuce. Nákupem cenných papírù v létech
1870 – 1972 se fond zvìtšil (penìžní daòové dávky) takže nyní
fond vykazuje majetek Kè 1.301,- Kè. Podle zákona z roku 1929
má jmìní daòového penìžního fondu pøejít na okresní
zemìdìlskou záložnu, která od r. 1882 vznikla z kontribuèních
obilních fondù v okrese nebo z tìchto fondù utvoøených záložen.
Tento pøechod má být nyní proveden v dùsledku výmìny
pøedváleèných dlužních úpisù za náhradní èeskoslovenské
papíry. Za to mají v této záložnì býti obecní èlenové a udržeti si
tak ve správì místo a hlas.
VII. Obec
Obce ve smyslu samo urèení a samosprávy spolkù v
urèených oblastech až do r. 1848 neexistovaly. Do té doby byla
pouze vrchnost a poddaní. Svobodný rok 1848 pøinesl v platnost
zásadu: “Svobodná obec je základem svobodného státu” a tato
byla provizornímu zákonu o obcích ze 17.3.1849 postavena do
èela. Od té doby je obecní zastupitelství v èele s obecním
pøedstaveným.
Øada obecních pøedstavených byla tato:
Anton Gattung
1848 – 1854
Wenzel Grimm
1854 – 1860
Bernard Petschauer
1860 – 1866
Josef Esser
1866 – 1880
Karel Weiss
1880 - 1886
Josef Esser
1886 – 1889
Wenzel Medler
1889 - 1895
Josef Esser
1895 – 1905
Karl Schaffer
1905 – 1918
Emil Bröchel
1919
Sig. Göhringer
1919 – 1923
Josef Rosekranz
1923 – 1925
Albín Petschauer
1925 – 1929
Sigmund Göhringer
1929
zástupce Karl Philipp
1930 – 1931
Josef Achtner
1931 –
Obecní zastupitelství (døíve výbor) se až do roku 1919
skládal z 9 èlenù a byl volen z pøíslušníkù obce platících danì za
dobu 3 let. Od r. 1919 se zastupitelstvo skládá z 15 èlenù, kteøí
jsou voleni ze všech obyvatel od 21 let, bez rozdílu pohlaví a
majetku na dobu 4 let na základì pomìrného volebního práva.
Pøi svém ustavování volí zastupitelstvo obecní radu, sestávající
z pøedsedy, jeho zástupce a tøí obecních radních. Tato obecní
rada vede záležitosti obce a rozhoduje o vìcech, které nepøísluší
zastupitelstvu.
Ke kontrole hospodaøení je ustavena finanèní komise, která od r.
1919 až do r. 1931 sestávala se ze 3 (nyní 4) èlenù volených
zastupitelstvím a 3 èlenù jmenovaných úøadem. Její VETO má
odkladný úèinek.
Až do r. 1921 sloužila mansardní místnost v obecním domì è.
28 jako zasedací místnost, obecní kanceláø byla umístìna u
bývalého pøedsedy. V roce 1921 byla v tomto domì pro tento
úèel upravena místnost a uloženy zde spisy. Až do r. 1921
provádìl písemné práce místní strážník. Od 1. záøí 1921 vedl
tyto práce obecní radou jako zapisovatel zvolený faráø Anton
Schindler. Obecním sluhou byl souèasnì zvolen Josef Jugl a
ubytován v obecním domì.
Dne 11. února 1922 zvolilo zastupitelstvo také vlastního
obecního pokladníka a obecní pokladna byla svìøena Josefu
Richterovi (14). Od 1927-31 byl pokladníkem Max Rosekranz,
1931 byl zvolen nynìjší pokladník Gustav Richter. Tak byly dle
pøedpisù pøíkazní a pokladní služby pøísnì oddìleny. Pøedseda
dával pøíkazy k výplatì po schválení obecní radou a pøijaté
obnosy odvádìl pokladníkovi. Èástky byly knihovány jak na
obecním úøadì tak i u pokladníka. Úèetní uzávìrka byla nejprve
pøezkoumána finanèní komisí a pak teprve pøedložena
obecnímu zastupitelství. Tato obsahuje od r. 1925 nejen pøíjmy a
výdaje, nýbrž také inventurní soupis a pøedkládá i hospodáøský

a majetkový pøehled. Z tohoto je zøejmý stav obecního majetku.
Tento se skládá z pozemkù, 2 budov (è. 28 a è. 70), cenných
papírù, spoøitelních vkladù a ostatního bìžného jmìní
(inventární pøedmìty).
Od r. 1927 je obec úplnì bez dluhù. V dùsledku obdržení
(odvodu) daní (daò z nárùstu hodnoty) z pøíjmu a prodaného
majetku v roce 1923 a sice splátek á 100.000,- Kè mohly být
všechny dluhy splaceny (za dùm è. 28 u Èeské spoøitelny a za
zastavenou váleènou pùjèku) a provedeno mnoho staveb
(obecní rybník s rezervním bazénem, kanalizace, umrlèí
komora). Také škola mohla být bohatì vybavena zaøízením a
uèebními pomùckami a založen elektrifikaèní fond. Také danì a
poplatky mohly být udržovány na nízkém základì.
Tyto byly až do r. 1921 vybírány pøímo, od r. 1921
prostøednictvím daòového (finanèního) úøadu, od r.1928 mùže
obec poplatky k pozemkové dani vybírat opìt pøímo. Od r. 1921
je poplatek k domovní dani podroben omezení. Poplatky jsou
vždy na podzim urèovány (stanoveny) na základì rozpoètu a až
do r. 1931 byly plnì vybrány, takže obec nemìla dosud žádné
finanèní potíže a v dùsledku nového zákonného ustanovení
nebyly kladeny pøekážky. V létech 1927-30 èinily poplatky pod
100% a nebylo nutné schválení dozorèím úøadem.
Od r. 1928 odpadá zvláštní školský poplatek ke krytí
školního rozvrhu (plánu) schodku, který je dle plánu
hrazen z obecního rozpoètu. Až do r. 1930 byla školská finanèní
správa slouèena s obcí, od této doby ji spravuje okresní školní
rada s pokladníkem. Obec poukazuje zálohy na pøedpokládané
výdaje.
Obecní školní rada je od r. 1921 volena obecním
zastupitelstvím na 4 roky a skládá se ze 6 èlenù. Oba uèitelé jsou
èleny bez volby z titulu své funkce. Od r. 1923 je volen také
jeden èeský zástupce.
K øešení a obstarávání dalších záležitostí slouží rùzné komise,
které jsou voleny obecním zastupitelstvem: stavební komise,
sanitární komise, lidovì-vzdìlávací a knihovnický výbor,
dìjepravná komise, sociální komise (povìøená specielnì péèí o
nezamìstnané).
VIII. Právní pomìry
IX. Strany
Protože se obecní zastupitelstvo jako vùbec celý veøejný
život zakládá na politických stranách, musíme se také zde zmínit
o tom nejdùležitìjším.
Až do pøevratu v r. 1918 se mohlo tìžko mluvit o politických
stranách. Obecní volba byla postavena na systému pøímého
daòového odvodu, majetníci mìli tedy sami od sebe pøevahu
(pøednost), velkostatek svùj osobní hlas. Pouze u pøíležitosti
volby øíšské rady nebo zemského snìmu se pozvolna
uplatòovaly rùzné politické názory. Vìtšinu hlasù v obci obdržel
zde usedlý zakladatel a pøedseda agrární strany: dr. Han Damm,
jednotlivé hlasy obdržel také protikandidát sociálnìdemokratické strany, døíve dìlník na statku, nyní pøednosta
Žatecké nemocenské pokladny Josef Barth (z Pressern) a
dokonce se dostal i do užší volby s dr. Dammem.
V roce 1911 byl do obecního výboru poprvé zvolen sociální
demokrat Karel Philipp, drážní dìlník v Novém Sedle.
Socialistické ideje pøinesl již na poèátku devadesátých let do
Nového Sedla pøivandrovalý hostinský do nádražní restaurace
Petr Leskova. Zde se brzy konala veøejná shromáždìní, pøi
kterých byl provádìn nábor k rozšiøování marxismu. Utvoøila se
sekce sociálnì demokratické strany, jejíž pravidelné schùzky se
konaly u domkáøe Josefa Havlína (è. 42).
Tak mohly být již pøi volbì øíšské rady v r. 1897 v 5. nebo
všeobecném sboru poèítány socialistické hlasy. Pøi volbì øíšské
rady v roce 1907, která se uskuteènila poprvé na základì
všeobecného volebního práva, získal Barth již 39 hlasù.
Zcela mocný rozmach pøinesl sociálnì demokratické stranì
pøevrat v r. 1918. Muži, kteøí se vraceli z války, byli pøevážnì
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naplnìni revoluèními idejemi. Ihned zapoèali cílevìdomý nábor
pro sociálnì demokratickou stranu. První schùzi uspoøádal hned
v prvém týdnu listopadu 1918 sám vùdce strany v okrese Josef
Barth. Velmi horlivì agitovali také dva mladí muži, syn øídícího
dr. Roman Gurka ze Žaboklik a mladý syn obchodníka s kùžemi
Feuerman ze Žatce.
Takto se hrnuly proudy pracujícího lidu k socialistickým
organizacím, které zde vykazovaly až pøes 150 èlenù. Pozdìji
zaèal agitovat zaèáteèníky novì zøízený Svaz polnohospodáøù a
brzy mohlo zaèít mìøení, v obecních volbách 15.6.1919
obdrželi sociální demokraté z 289 pouze 184 hlasy a 10
mandátù, Svaz polnohospodáøù 105 a 5 mandátù. V roce 1920
zaèaly parlamentní volby, jejichž výsledek je zøejmý z
následující tabulky.Pøíští obecní volby 1923 vykázaly silný
pokles (109 hlasù, 5 mandátù)) socialistické stranì. Pokles mohl
Rok

být zavinìn také v dùsledku ochabnutí agitace. Rychle získané
výsledky jako osmihodinový den, nemocenské pojištìní apod.
pøinesly pracujícímu lidu urèité uspokojení.
Agitací zde usedlého Rudolfa Schrödla bylo docíleno znovu
nìkterých pokrokù. Tak mohl být v r. 1930 založen konzumní
spolek, jehož prvním pøedsedou je dodnes Gustav König.
Dále stojí za zmínku ještì skupina, která vlastnì není politickou
stranou, pøesto ale byla národní stranou jmenována. Tato
skupina byla ustavena pod jménem “Nìmecké volební
spoleèenství” jednotlivými stoupenci nìmecké nacionální
strany pod vedením zde žijícího bývalého rakouského štábního
dùstojníka, nadporuèíka ve výslužbì, Albina Patschauera pro
obecní volby a pøi jejím prvním uvedení 1923 mìla mohutný
úspìch.

Obecní volby

Soc.dem.

Svaz
polnohos.

Nìm.vol.
spleèen.

Èeská vol.
spoleènost

Hlasy Mand.

Hlasy Mand.

Hlasy Mand.

Hlasy Mand.

Poèet
reg.vol

Odevzd.volební
hlasy èíslo

15.6.
1919

184

10

105

5

-

-

-

-

310

289

19

16.9.
1923

209

5

-

-

186

9

34

1

350

329

21

16.10.
1927

129

6

55

2

88

4

77

3

382

349

22

27.9.
1931

131

5

104

4

49

2

86

4

370

24

Vysvìtlivky

k
k
k
k

394

1919 ….. 289:16=18-19
1923 ….. 329:16=20-21
1927 ….. 349:16=21-22
1931 ….. 370:16=23-24

Parlamentní volby
Rok

Nìmeètí
soc.dem.

Svaz
polnohosp.

Nìmecká
národní sk.

Køes.
sociálové

Národní
socialisté

Posl. Sen.

Posl. Sen.

Posl. Sen.

Posl. Sen.

18.4.25.4.
1920

172 145

73 59

7 5

17 14

-- --

15.11.
1925

130 111

52 42

34 30

23 20

46 38

7 6

285 241

27.10.
1929

177 153

48 39

41 37

11 12

1 2

10 9

278 243

Posl. Sen.

Komunisté

Nìm.hlasy
celkem

Posl. Sen.

Posl. Sen.

1(židovský) -

Èeské hlasy
Rok
1920
1925
1929

Poslanec
14
51
74

Senátor
12
47
64

Souèet hlasù
rok
rok
rok

Snìmovna
284
336
362

1920
1925
1929
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Okresní a zemské zastupitelské volby - 2.12.1928
Okresní

Zemské

Nìmec.soc.dem.
Svaz polnohosp.
Nìmecká nár.skupina
Køesanští sociálové
Národní socialisté
Komunisté
Nìmci celkem
Èeši celkem
Odevzdané hlasy celkem

133
49
41
7
4
13
239
61
313

128
49
32
4
5
12
218
71
301

X. Spolky
Oproti politickým stranám, které lidi rozdvojují, jsou rùzné
spolky, které je naopak sjednocují k bohaté èinnosti v rùzných
oblastech sociálního dìní. Pøièemž hospodáøskému charakteru
obce zapoèala nejprve èinnost “Hospodáøská beseda” pro Nové
Sedlo a okolí. Založena 18. listopadu
1883 Josefem
Gutsehelem, Bernardem Pettschauerem a Albertem Housteinem
pùsobila spoleènost až do vypuknutí svìtové války a
poskytovala mnoho prospìšného k povznesení všeobecného
vzdìlání a hospodáøského podnikání. Rùzné pokusy bìhem
svìtové války a po ní povznést spolek opìt k rozkvìtu se
nepodaøily, takže se spolek pro nedostatek èlenù dne 11.12.1926
rozpadl. Stávající hotovost byla poukázána Centrálnímu
hospodáøskému sdružení v Praze.
O ètyøi roky podìji 1887 následovalo založení nového
spolku, který je dodnes v rozkvìtu a sice hasièský (požární)
spolek. Zakladatelé byli hospodáø Václav Medler a øídící uèitel
Albert Houstein. Spolek má vlastní kroniku, založenou uèitelem
Františkem Güntnerem 1926, která podává výklad o jeho
rozvoji. Nejstarší èlen je Josef Jugl, nar. 2.3.1852 jehož 80
narozeniny byly spolkem náležitì oslaveny.
V roce 1913 založil sadební a okrasný spolek z Horního
Jiøetína pøistìhovalý hospodáø Josef Rozenkranz..Spolek velmi
brzy pøispìl ke zvelebení obce. Na jaøe 1914 založil park pøed
školou a upravil cestu na Šmídlberku. Po válce založil bøezový
parèík na záchytu u domu è. 71 (Niebel), parèík pøed obecním
domem è. 28 a další úpravy. Spolek má (neuvedeno) èlenù,
pøedseda je Albín Petschauer (na odpoèinku), pokladník Josef
Philipp, è. 24. Spolku náleží ochotnická scéna.
V roce 1915 byla také založena øídícím uèitelem Albertem
Housteinem sekce vèelaøského hospodáøství zemského spolku v
Èechách. Sekce èítá t.è. 25 èlenù, pøedseda je Josef Baumann,.

Správce (obch.vedoucí ) holiè František Lang. K sekci patøí 2
medomety, 1 plástový list, 1 parní rozpouštìè vosku.
V r. 1923 byla založena místní skupina Sdružení Nìmcù v
Èechách, která èítá pøibližnì 130 èlenù. K založení dal podnìt
Albín Patschauer (na odpoèinku), který byl pøedsedou skupiny
až do r. 19.., od této doby je jím Josef Achtner. Po založení místní
skupiny utvoøila se uvnitø této pìvecká skupina, která mìla
zpoèátku pouze mužský sbor (vedl uèitel František Güntner), ale
od r. 1928 vznikl také sbor smíšený, který byl èinný v rámci
svazových stanov. Sídlo spolku bylo v hostinci “U dubu” Josefa
Taubera è. 20 a pìvecký sbor dirigoval po odchodu Františka
Güntnera obchodník Josef Richter è. 12. Místní skupina
pìstovala staré národní zvyky (Slunovrat, èervencovou
slavnost, výlety) a založila též systém vkladních knížek, jehož
prostøednictvím každý nìmecký školák pøi ukonèení školní
docházky obdržel spoøitelní knížku s vkladem 250,- Kè. Od r.
1923 byly tyto výhody poskytovány pouze dìtem èlenù, protože
letní slavnosti, z jejichž výtìžku se prostøedky získávaly, byly z
urèitých stran ignorovány. V Bøežanech a Èíòovì mìla místní
skupina také pøíznivý poèet èlenù.
V roce 1923 se ustavila také místní skupina Severoèeské
jednoty, která své schùze a zábavy poøádala též v hostinci “U
dubu”.
Smíšená spoleènost živnostníkù a váleèného sboru se znovu
rozpustily. Nakonec je nutno ještì uvésti: Dìlnický cyklistický
spolek, Dìlnický pìvecký kroužek se sbormistrem øídícím
uèitelem Gustavem Königem a Nìmecký sportovní spolek
(založen 1931). Prvním pøedsedou tohoto byl Sigmund
Gõhringer a od èervence 1933 zdejší obvodní lékaø dr. František
Kûhnl.
Jaroslav Kubelík, kronikáø obce

SPORT:
Vážení a milí sportovní pøátelé, fotbalové prázdniny jsou za námi a nová sezóna klepe na dveøe. Dovolte mi tedy,
abych Vás seznámil s událostmi, které se v našem klubu bìhem letní pøestávky udály.
S radostí oznamuji, že bìhem letní pøestávky nikdo z týmu minulé sezóny neodešel, naopak jsme získali nìkolik
nových posil, kterými jsou Marek Hodas hostující z Domoušic a Radek Stanèík hostující z Velké Èernoce.
Letní pøíprava byla zahájena v úterý 17.7. Na prvním tréninku bylo pøítomno 9 hráèù, toto èíslo není nijak oslnivé, ale
spoustu hráèù je na dovolených a tak se není èemu divit. Tréninky budou pokraèovat každé úterý a ètvrtek na høišti v
Novém Sedle.
TJ Nové Sedlo sehraje pøed startem sezóny nìkolik pøípravných zápasù. Dne 4.8. se utká na domácím høišti s celkem
Staòkovic, výkop je v 17h a 11. 8. zajíždí náš tým k pøípravnému zápasu na høištì úèastníka B-tøídy do Èernovic u
Chomutova.
První provìøení pro sedelský tým, byla úèast na Memoriálu Josefa Hlaváèka v Roèovì. Sedelští sehráli na turnaji 3
utkání, 2 ve skupinì a jedno o umístìní v koneèném poøadí. První utkání ve skupinì sehráli naši fotbalisté proti domácímu
týmu z Roèova, ani na jedné stranì gól nepadl a tak bral každý ze soupeøù jeden bod. V druhém utkání ve skupinì se naši
fotbalisté utkali s celkem Olympie Hroznìtín, v tomto zápase mìla obì mužstva šanci na vítìzství, ale brankáøi obou
mužstev byli proti a tak brali soupeøi opìt po bodu po bezbrankové remíze. Sedelští netrpìlivì èekali, jak dopadne
poslední zápas ve skupinì, mezi domácím celkem z Roèova a Olympií Hroznìtín. Pøi bezbrankové remíze by mìli naši
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fotbalisté šanci hrát o nejvyšší umístìní, ale nestalo se tak. Oba týmy vstøelili gól a tak naši fotbalisté obsadili poslední
místo ve skupinì. Se stejným ziskem bodù jako ostatní jejich soupeøi avšak bez vstøeleného gólu, který byl pøi rovnosti
bodù rozhodující. Utkání o 5. – 6. místo sehráli naši fotbalisté proti celku Sokol Domoušice. Zápas skonèil opìt
bezbrankovou remízou a tak rozhodly penalty. V penaltovém rozstøelu mìli vìtší štìstí Domoušice a tak obsadili 5. místo a
náš tým obsadil koneèné 6. místo. Záplatou na zkažený penaltový rozstøel bylo vyhlášení nejlepšího brankáøe, kterým se
stal Sedelský David Vávra zvaný Sejtko. Celý turnaj ovládli fotbalisté z týmu SK Zlonice, kteøí ve finále rozdrtili
Olympii Hroznìtín5:0. Tøetí místo, obsadili fotbalisté z týmu Hotel Rustikál, a bramborovou medaili získal domácí tým z
Roèova.
První utkání v nové sezónì 3. tøídy sehrají naši fotbalisté na domácím høišti proti celku Postoloprty B, výkop bude v
17h.
Chtìl bych tímto poprosit všechny fanoušky, aby pøišli na první domácí utkání v hojném poètu a vytvoøili tak
skvìlou kulisu pro start do nové sezóny. V dalším utkání 25. 8. zajíždí náš tým na høištì Lipence.
Jakub Èerný

LETNÍ KINO ŽATEC – PROGRAM NA SRPEN

2.8. 21:00
3.8. 21:00
4.8. 21:00

Iron Sky

Doba ledová 4:
Amazing Spider-Man

5.8. 21:00
9.8. 21:00

Méïa (Ted)
Líbáš jako Ïábel

10.8. 21:00

Až vyjde mìsíc

11.8. 21:00

Bourneùv odkaz

12.8. 21:00

Cosmopolis

16.8. 21:00

Madagaskar 3

17.8. a 23.8. 21:00
18.8. 21:00
19.8. 21:00

Rebelka

Konfident

Do Øíma s láskou

24.8. a 25.8. 21:00 Svatá ètveøice
26.8. 21:00

Total Recall

Od 1.9.2012 se nájemníkùm Domu s peèovatelskou službou Nové Sedlo zvyšují
úhrady za úkony peèovatelské služby nad bìžný rámec na 200,- Kè/mìsíc.
Redakce zpravodaje

N abízím kom p letn í služby
v oblasti péèe o ruce a n ohy:
M an ikúra - N ehto vá m od eláž P edikú ra
Svìtla K u belíková
telefon 720 26 6 768
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