Novosedelský
Zpravodaj
Vážení spoluobèané,
máte pøed sebou první vydání
Novosedelského zpravodaje ve kterém se
budete každý mìsíc doèítat novinky o naší
obci. Aktuality a zajímavosti se dozvíte
zadarmo, zpravodaj vám bude každý mìsíc
chodit do poštovní schránky.
Zájmem vedení obce je
zveøejòovat vše, co Vás zajímá, a
infor movat o to m, co se v obci
chystá,plánuje a realizuje ve všech
oblastech. Dozvíte se o chystaných
investicích, kulturních akcích, poètou si
samozøejmì i fanoušci sportu.
Volby už jsou tøi mìsíce minulostí
a my máme nyní možnost spoleènì plnit
sliby dané pøed volbami. Doufáme, že se
nám to s vaší pomocí podaøí co nejlépe. V
letošním roce chceme hlavnì vybudovat
inženýrské sítì na pozemcích u høištì v
Novém Sedle, kde by tak mìlo vzniknout
jedenáct nových stavebních parcel pro
výstavbu rodinných domkù. Èeká nás ale i
øada menších, neménì dùležitých úkolù.
Oprava chodníkù, obecních bytù,
rekonstrukce veøejného osvìtlení, úprava
zelenì, ale i další úkoly. Myslím si, že si
naše obec zaslouží, aby o ní bylo lépe
peèováno. Vìøím, že se podaøí v pøíštích
letech, pod vedením nových zastupitelù,
splnit veškeré úkoly, které jsme si
naplánovali, abychom zpøíjemnili život
všech obèanù v Novém Sedle i okolních
obcích.
Rád bych také požádal všechny
spoluobèany, kteøí by se chtìli podílet na
vzniku tohoto nového zpravodaje, aby nás
neváhali kontaktovat, rádi vaše postøehy a
pøíspìvky zveøejníme.

2011 leden
èíslo 1 roèník I.

Vážení spoluobèané
Dostává se Vám do rukou první vydání tiskového mìsíèníku pod názvem
"Novosedelský zpravodaj"
V mìsíèním zpravodaji Vás budeme informovat o aktuálním dìní v Obci Nové Sedlo.
Obsahem stránek zpravodaje budou aktuality z tìchto oblastí:
Obecní úøad a zastupitelstvo obce:
a) usnesení zastupitelstva
b) investièní akce obce
c) finanèní hospodaøení obce
d) tiskový sloupek starosty
e) odpovìdi na Vaše otázky, podmìty a pøipomínky (napø. bytové otázky,
životní prostøedí, kultura, školství, obèanské soužití, kriminalita apod.)
f) další informace o èinnosti zastupitelstva a vedení Obce Nové Sedlo.
Rubriky:
Základní a Mateøská škola
TJ Nové Sedlo a ostatní sportovní akce
Kulturní akce
Historie Obce Nové Sedlo vèetnì spádových obcí.
Vaše názory a pøipomínky
Jelikož se jedná o první vydání mìsíèníku, pøivítáme Vaše pøipomínky a návrhy k obsahu
zpravodaje, které mùžete vložit do schránky v pøízemí obecního úøadu.
Redakèní rada se bude zabývat všemi došlými dotazy, návrhy a pøipomínkami.
Vymiòuje si však tiskovì zkrátit nebo nereflektovat na názory, které ve svém textu obsahují urážky
nebo nevhodná vyjádøení.
Za redakèní radu: Kubelík Jaroslav

Bude Vás zajímat
1. Nové zastupitelstvo obce Nové Sedlo
Zuzana Aschenbrenerová, Milan Bukovský,
Miroslav Èerný, Milan Hoøejší, Jitka
Kovandová, Roman Kovanda, Petr Sýkora,
Marta Šimonovská, MiloslavŽiežio
Vedení obce: starosta Petr Sýkora
místostarosta Milan Bukovský
úèetní Helena Filipová
2. Jubilea od 1.2.2011 do 28.2.2011
V tomto období oslaví svá životní jubilea tito
obèané:
Helena Jánošíková Nové Sedlo
Anna Šeflerová Žabokliky
3. Dne 21.1.2011 se v ZŠ v Nové Sedle konala
tøídní schùzka za minimálníúèasti rodièùpouze 3 rodièe.
foto: Petr Sýkora, starosta obce

Petr Sýkora, starosta obce

Usnesení

Usnesení z 3. zasedání ZO ze dne 27.1.2011(èásteèný výpis)
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo:
Zastupitelstvo
- prodej nemovitosti èp.5 v obci Bøežany panu Èechovi
TERMÍNY ZASEDÁNÍ
- prodloužit nájemní smlouvu panu Kovaøíkovi na místní pohostinsví
Zastupitelstva Obce Nové Sedlo na rok 2011 - s KB pøipravit úvìrovou smlouvu na poskytnutí úvìru ve výši 3.0 mil. kè na dokonèení
28. èervence
27. ledna
inženýrských sítí (u høištì ) v obci Nové Sedlo
29. záøí
24. února
- byla podána žádost na Úøad práce v Lounech na zøízení 3 pracovních míst na VPP
27. øíjna
31. bøezna
- v pøípadì potøeby využívat odsouzené z vìznice na úklidové a pomocné práce
24. listopadu
28. dubna
- podepsat dodatek ke smlouvì s Mìstskou knihovnou Žatec, o zajištìní knihovnických služeb a
23. prosince
26. kvìtna
poskytnout pøíspìvek na její provoz
30. èervna
-zajistit cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace na vybudování èásti chodníku a
Zasedání se bude konat každý
místních komunikací v obci Nové Sedlo, Sedèice a Žabokliky
poslední ètvrtek v mìsíci, pøípadná zmìna bude - vybudování pøichodu pro chodce na ulici Hlavní
vèas oznámena.
Poznámka: Úplné znìní usnesení si lze pøeèíst na úøední vývìsce obce.
starosta Petr Sýkora

Petr Sýkora, starosta obce

Petr Sýkora, starosta obce
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Povodeò
Rychle tající sníh rozvodnil jinak poklidný potok Liboc v našich obcích Sedèice a Žabokliky. Dle vyjádøení pamìtníkù povodeò takového
rozsahu v této lokalitì nebyla zaznamenána nìkolik desítek let. Zvýšená hladina potoku zatopila i nìkteré níže položené bytové a hospodáøské objekty
vèetnì polních kultur (chmelnice apod.)
Bohužel došlo k tomu, že museli být evakuování i obyvatelé ohrožených nebo èásteènì zatopených ridinných domkù v obci Sedèice a
Žabokliky.
Starosta obce Nové Sedlo pan Petr Sýkora dìkuje touto cestou všem, kteøí se podíleli na záchranných pracích a to:
Vìznici Nové Sedlo, Pískovnì Roztyly, Hasièskému záchrannému sboru, paní Jitce Kovandové a její rodinì za poskytnutí nìkolika denního
ubytování obèanùm ze zatopených objektù a dále všem ostatním obèanùm, kteøí pasivnì nepøihlíželi hrozící katastrofì, ale osobnì pomohli zamezit
ještì vìtším ztrátám.

Vìzni pomáhali pøi povodni
NOVÉ SEDLO 15. ledna (VS ÈR) Ani novosedelsku se nevyhnula velká voda, která
pøišla v dùsledku velkého oteplení a tání snìhu. Vzhledem k tomu, že hladina Libockého potoka se
bìhem páteèního dne rychle zvedla a zaèala zaplavovat okolí v blízkosti potoka v Sedèicích a
Žaboklikách, požádal starosta obce Nové Sedlo Petr Sýkora zdejší vìznici o pomoc. Vìznice
samozøejmì pomocnou ruku podala a tak z obce do vìznice putoval písek spoleènì se stovkami
pytlù.
Tam už se práce chopilo na 35 odsouzených, kteøí rychle zaèali plnit pytle pískem.
Naplnìné pytle s pískem naložili na vìzeòskou Avii a ta i s nìkolika odsouzenými odjela do Sedèic.
Zde odsouzení spoleènì s místními obyvateli roznášeli pytle podle potøeby a stavìli zátarasy proti
hrozící a neúprosnì se valící vodì.
Obec Nové Sedlo a pøilehlé obce Bøežany a Èínov leží témìø na bøehu øeky Ohøe, zatím
zde riziko zatopení domù nehrozí. Obce jsou kousek pod hrází pøehradní nádrže Nechranice. I když
pøehrada znaènì odpouští vodu z nádrže, drží se Ohøe v korytì. Horší je to ovšem s obcemi, kterými
protéká Libocký potok. Jedná se o Sedèice a Žabokliky, které jsou rovnìž jako Èínov a Bøežany
spádovými obcemi Obecního úøadu Nové Sedlo. Samozøejmì jsou rozvodnìným Libockým
potokem postiženy i ostatní obce v okolí jako napø. Èejkovice, Libìdice a Liboèany.(frh)
Pøíspìvek vèetnì fotografie poskytl tiskový mluvèí Vìznice Nové Sedlo František Houdek

Historie obce Nové Sedlo
V této rubrice Vás budeme pravidelnì seznamovat s historií obce Nové Sedlo vèetnì spádových obcí. Vycházíme z archivní písemných a
fotografických dokumentù, které máme v souèasné dobì k dispozici. Obracíme se, proto na Vás s prosbou udìlejte si chvíli èas a nahlédnìte do svých
fotoalb a zvažte zda nìkterá z fotografií nebo pohlednic zachycuje historické okamžiky z dìní v našich obcích a mohla by rozšíøit fotoarchiv kroniky
Obce Nové Sedlo. Vaše písemné dokumenty nebo fotografie budou šetrnou metodou naskenovány a vráceny v nepoškozeném stavu.
foto: Nové Sedlo
rok 1930, dnešní
Hlavní ulice

Pamìtní kniha obce Nové Sedlo 1. èást
Sepsal:
Antonín Schindle
Napsal:
Josef Achtner, zednický mistr
Prameny:
1) Politický okres Žatec, vlastivìda od R. Tutte, Žatec 1904
2) Kniha memorálù farního úøadu
3) Knihy protokolù a akta obecního úøadu
4) Pamìtníci.

III. Místní dìjiny (historie, události)
a) Èasová tabulka
13. 2.1249 král Václav I. podepsal v žatci listinu, kterou daruje klášteru Waldsasen statek sedlo s pøílušenstvím lovu, rybáøství a lesù, jako
náhradu za utrpìnou škodu za války jeho syna pøemysla, moravského markrabího, na statku pøívlaky
1260 král Pøemysl Otakar III. pøi jedné své návštìvì v žatci udìlil všem lidem kláštera Waldsassen v žateckém hrabství právo vlastní soudní moci
1318 Sulislav z Chudeøína (von kutterschin de chuderzina) byl svými ruèiteli vladykou Ctiborem a Tomášem z Milièevse a Vlkem z Polákù zažalován
pro platební neschopnost
1438 bitva u Ž elenic: této bitvy se zúèastnili obyvatelé Chudeøína Lorenc Karschko, Woníko Kudian, Mikuláš a Sitko.
1444 Jindøich Fuka z Krásného dvora (Schõnhof) zakoupil za 450 kop pražských grošù od vladyky Jana z Mìrunic manský statek Nové Sedlo
1445 jeho bratr Ferdinand po smrti Jindøicha zaplatil jako poruèník nezletilých dìtí pro nové sedlo zbývající dluh u dvorské desky manské 150 kop.
1454 Nové Sedlo pøechází do vlastnictví hrabìte Kolovrata Krakovského.
1508 Nové Sedlo prodáno appelu von vitzthun. tento byl ze zemì vykázán kvùli penìzokazectví a
1530 byly jeho statky zkonfiskovány.
1533 císaø Ferdinand I. pøenechává nové sedlo s panstvím rybòany
12.3. cca 1570 jako zástavu na dluh 1.400 èeských kop (kopìjek) Johannu Žateckému z Vikýøovic.Bohuslav Felix z Lobkovic na Hassenstein kupuje
Nové Sedlo a spojuje ho s Líèkovem.
cca 1582 získal též Chudeøín (+1583).
1583 jeho syn a dìdic Valdemar prodává Nové Sedlo Jiøímu Popelovi zLlobkovic
1586 Chudeøín byl prodán Valdemarem z Lobkovic Johannu d. ä. z Valdštejna na Sedèicích, jeho synovi.
1594 Adam z Valdštejna na Sedèicích kupuje také Nové Sedlo od císaøských komisaøù, kteøí Jiøímu Popelovi z Lobkovic všechno jmìní zkonfiskovali
1598 Jindøich Strojetický ze Strojetic získává Nové Sedlo a Chudeøín
1623 23. èervna zkonfiskováno Ferdinandem II.
1624 pøedáno jesuitùm v Chomutovì
1629 postoupeno svobodnému pánu Kristianu von Pottpusch
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pokraèování ze strany 2

TJ Nové Sedlo

1629-1754 v majetku svobodného pána von Pottpusch
1727-1875 Pøívlaky a Malý Stroupeè
1734 zøízení farního úøadu v Novém Sedle Marií Klárou von Pottusch + 1754
1734-1778 první faráø Josef Vvojtìch Hanel
1735-1737 výstavba kostela.
1736 výstavba první školy.
1747 Chudeøín byl pøifaøen k NovémuSsedlu.
1754-1799 hrabata von Kulhanek pánové na Novém Sedle.
1748-1782 Liboèany pøifaøeny k Novému Sedlu.
1784 pøidìleno k litomìøické diecési.
1799-1802 dr. Pavel Klinger
1802-1896 Nové Sedlo aCchudeøín v majetku rodiny Schwarzenfeld
1819-1864 faráø František Kunz
1828 zøízení fondu chudých faráøem Františkem Kunzem
1858 výstavba okresní silnice Ž atec - Kadaò
1864-1869 faráø František Schuf, potom faráø Josef Prückner až do 1903
1873 otevøení plzeòsko - bøezenské železnice
8. srpna: tra plasy žabokliky bøezno
7. záøí: tra žabokliky žatec
1876-1885 èetnická stanice v Novém Sedle.
1878 otevøení nové dvoutøídní školy
1879 - 30.6. tra Žabokliky - Bøezno zrušena
1881 škola se stává dvoutøídkou.
1882 zøízeno kasino polního hospodáøství (hospodáøská beseda)
1887 zøízení hasièského sboru
1888 zakoupen chudobinec (è. 7)
1894 výstavba hasièárny a policejního bytu.
1895 Nové Sedlo sídlem vikariátu, dìkan Prückner (1869-1903) vikáø
1896 dr. Jan Damm kupuje majetek (panství) Nové Sedlo Chudeøín
1897 èetnická stanice opìt v Novém Sedle
1897 výstavba vily Nové Sedlo - ta se stává sídlem obvodního lékaøe dr. Hellera (+21.5.1933)
1900 obec kupuje dùm è. 28
1901 výstavba okresní silnice vedoucí obcí
1902 vodovodní øád z Chudeøína
1903 vila dokonèena, vikáø Prückner odchází na odpoèinek
1903-1905 faráø Rõdl

Vážení sportovní pøátelé,
aèkoli zimní pøestávka je v plném
proudu, fotbalisté TJ Nové Sedlo odstartovali
dne 11.1.2011 zimní pøípravu na jarní èást
sezóny. Fotbalisté naší obce zahájili první
letošní trénink v Žatci na Flóøe pod vedením
trenéra Jiøího Opletala, kterého se nám
podaøilo získat na podzim loòského roku.
Tento mladý muž je velice schopný a
zkušený, pod jeho vedením se tým ukázal v
dobrém svìtle již v podzimní èásti probíhající
sezóny, kterou zakonèil na krásném 4. místì s
bilancí 6 vítìzství, 3 remízy, 2 prohry. Toto
umístìní v podzimní èásti a reorganizace
soutìží, které zaruèuje postup do 3. tøídy.
Nynìjší 3. tøídu, nahradí 4. tøída, do které
budou padat kluby umístìné v koneèné
tabulce od 5. místa níž ze všech skupin
dosavadní 3. tøídy.
Souèástí zimní pøípravy bude také
turnaj "NOVOSTAVBY ŽATEC CUP" na
umìlé trávì v Postoloprtech, který startuje
23.1.2011 a konèí 6.3.2011.
Naši fotbalisté vstoupili do turnaje v
nedìli 23.1.2011 utkáním s fotbalisty SK
"Havran" Kryry B, které skonèilo vítìztvím
Kryr 2:1, když jediný gól Nového Sedla dal
Jakub Majoros. Další zápasy sehrají s celky:
JZD Želeè (30.1. od 15h), FK Výškov A (6.2.
od 15h), FK Postoloprty dorost (13.2. od
15h), Sokol Tuchoøice A (20.2. od 9h), FK
Èeradice (27.2. od 15h). Celý turnaj zakonèí s
letošním úèastníkem 1.B. tøídy FK Blažim
dne 6.3. od 13h.
Pokud to bude jen možné, pøijïte
nás podpoøit v pøípravných utkáních a
Ples v Holedeèi
vytvoøit pro soupeøe nevídanou atmosféru.
Na kterou, jsme zvyklí z mistrovských utkání.
Reprezentaèní ples Mikroregionu Žatecko
19.2. 2011 KD Holedeè zaèátek od 2000 vstupné 200,- Kè Pøedprodej vstupenek: Obecní Sportu zdar a fotbalu zvláštì,
Jakub Èerný

úøad Holedeè, Holedeè 30, 438 01 Žatec, tel. 415722517
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Mìstské divadlo Žatec
Pro 2. st. Základní školy - mimo pøedplatné
8.2. úterý 900 Jsem debil, mám vymaštìnej
mozek Životní pøíbìh Sabiny B, která dokázala
pøikonat osmiletou závislost na tvrdých drogách
dnes a pomáhá jako terapeutka podobnì
postižených. Vstupné: 40,- Kè
Èinohra - Pøedplatné skupiny A i mimo
pøedplatné
9.2. støeda 1930 Marc Camoletti Dva na kanapi
Pùvabná francouzská komedie hraná snad na
všech podiích svìta. V pøíbìhu se setkáme s
neschopným právníkem, špatnou zubaøkou,
jejím milencem a flegmatickou milenkou výše
zmínìného právníka. V režii René Pøibila
zahrají: Svìtlana Nálepková, Radek Valenta,
Martin Sochor, Hana Baroòová, Martin Kavan,
Ernesto Èekan a další. Vstupné: I. místa 200,Kè, II. místa 190,- Kè, III. místa 180,- Kè
Satelitní pøenos - pøístupné
12.2. sobota 1845 Nixon v èínì Únor 1972.
Nejtemnìjší èasy studené války. Americký
prezident Richard Nixon pøíjíždí do Èíny k
historickým rozhovorùm s tamním vùdcem
Mao - Cetungem, najít spoleènou øeè proti
Sovìtskému svazu. Nixonova cesta byla po více
než dvaceti letech prvním setkáním
pøedstavitelù USA a Èínské lidové republiky na
vysoké úrovni. Zapoèala se tak nová éra
vzájemných vztahù mezi Washingtonem a
Pekingem. Nixon v Èínì je spoleèným dílem
skladatele Johna Adamse, režiséra Petera
Sellarse a libretistky Alice Goodman. Více na
www.metinhd.cz Vstupné: 300,- Kè
Zábava - Pøedplatné skupiny D i mimo
pøedplatné
15.2. úterý 1930 Nezmaøi Skupina Nezmaøi je
charakteristická vícehlasým vokálem s
doprovodem akustických nástrojù. Její
repertoár tvoøí pøevážnì vlastní písnì, ale i
svìtová folková klasika. Každoroènì odehrají
pøes sto koncertních vystoupení po celé ÈR a
Slovensku. Mají stálé publikum ve všech
vìtších mìstech republiky. Za léta aktivního
koncertování posbírali všechna ocenìní, která
se v tomto øánru udìlují. V souèasné sestavì
jezdí s koncertním programem ve kterém zazní i
písnièky z jejich posledního CD. Posluchaèi si
tak s nimi mohou bìhem jednoho koncertu
zazpívat písnièky ze všech období kapely od
historie až po souèasnost. Aktuální složení
skupiny: Pavel Zajíc, Šárka Benetková, Tonda
Hlaváè a Pavel Jim Drengubák. Vstupné: 160,Kè
Pro I. st. Základní školy - mimo pøedplatné
16.2. støeda 900 Nezmaøi - výchovný koncert
Nenásilným zpùsobem seznámíme dìti s
lidovými písnièkami. Dìti se v tomto poøadu
aktivnì zapojují a mají možnost si s Nezmary
zazpívat na jednom pódiu. Repertoár je složen
tak aby písnièky dìti znaly, nebo se je rychle
nauèili. Aktuální složení skupiny: Pavel Zajíc,
Šárka Benetková, Tonda Hlaváè a Pavel Jim
Drengubák. Vstupné: 50,- Kè
Pohádka pro dìti - mimo pøedplatné
20.2. nedìle 1500 Jak víla modrovláska splnila
tøi pøání Pohádkový pøíbìh z Podkrkonoší Vás
zavede do lesního království Modrovlásky,
moudré a spravedlivé víly, která Matìje s
Andìlkou odmìní za dobrý skutek kouzlem. Jak

si Matìj a Andìlka s darem od víly Modrovlásky
poradí? Pøinese jim štìstí a nebo smùlu? Pøijïte
a uvidíte veselý pohádkový pøíbìh, který v sobì
skrývá ponauèení o tom, že i nejvìtší kouzlo
nemá žádnou cenu, když èlovìku vládne
chamtivost, lenost a sobectví nad soucitem,
dobrotou a láskou. Hrají: Hana Czivišová, Petr
Takáè, alt. Tomáš Èerný. Vstupné: 70,- Kè
Koncert - mimo pøedplatné
21.2. pondìlí 1930 Taliesyn Jazz rocková hudba
70 let s keltskými motivy v duchu Jetro Tnulo.
Hrají: Jan Bièovský - zpìv, bouzouki,
harmonika, Robert Fischmann, flétna, Vojtìch
Jindra - ak. kytara, Filip Benešovský baskytara, Adam Pospíšil - Housle, Michal
Doležal - klávesy, Radim Chrobok - bicí,
perkuse. Køest nové desky "Zvesela". Køtu se
tentokrát ujme multiinstrumentalista Luboš
Malina ( Druhá tráva). Vstupné: 100,- Kè
Èinohra - Pøedplatné skupiny A i mimo
pøedplatné
22.2. úterý 1930 Nìžné Dámy Venkovský doktor
ujišuje bohatou milionáøku Florence o jejím
brzkém konci. Ta proto hledá dospìlé dìti své
sestry, aby jim odkázala dva miliony dolarù.
Dva angliètí herci se na neúspìšném americkém
turné o dìdictví dozvìdí z inzerátu a rozhodnou
se za hledané dìdice vydávat. Ukáže se však, že
hledanými Max a Steve nejsou chlapci , jak si
mysleli, ale dívky... Uvede docela velké Divadlo
Litvínov. Hrají: Doktor - Pavel Nový, Leo Clark
- Jan Réval, Jack Gable - Petr Erlitz, MegyZuzana Døízhalová nebo Lenka Lavièková,
Florence - Jana Galinová, Audrey - Lenka
Lavièková nebo Martina Pawerová, Pastor Petr Kozák, Ben - Jan Bouše, Mary - Martina
Pawerová. Vstupné: I. místa 200,- Kè, II. místa
190,- Kè, III. místa 180,- Kè
Pro dìti - Pøedplatné skupiny E a M i mimo
pøedplatné
23.2. støeda 1000 a 1400 Princezna Konvalinka
Princezna Konvalinka se má vdávat, ale
rozhodnì se jí nelíbí princ, který se uchází o její
ruku. Proto pøesvìdèí svého tatínka - pana krále
- aby princ splnil královské hádanky a úkoly... A
jak to dopadlo? Odpovìï nalezneme v této
pohádce jež se odehrává v malované scénì,
výpravných kostýmech a s øadou melodický
písnièek. Uvede divadlo Pohádka Praha.
Vstupné: 40,- Kè
Èinohra - mimo pøedplatné
25.2. pátek 1930 Romance pro køídlovku
Adaptaci slavného Hrubínova románu uvádí
Rádoby divadlo Klapý. Touto hrou se vracíme k
cyklu uvádìní ochotnických souborù na scénì
našeho divadla. Vstupné: 50,- Kè
Satelitní pøenos - pøístupné
26.2. sobota 1845 Iphigénie en tauride (Ifigenie
na Tauridì) (Christoph Willibald Gluck).
Susan Grabam a Plácido Domingo v hlavních
rolích moudré intepretace tohoto øeckého mýtu.
V promyšlené inscenaci Stephena Wadswortha,
která mìla premiéru již v roce 2007, se objeví
také skvìlý tenorista Paul Groves. Orchestr
Metropolitní opery bude øídit Patrick Summers.
Více na www.metinhd.cz. Vstupné: 300,- Kè

Šikana ve škole
Šikana - systematické zneužívání moci
Dne 18.1.2011 jsem se zúèastnila
zajímavého semináøe na téma Šikana a
kyberšikana. Kurzem nás provádìla Mgr.
Renata Ježková z ministerstva z Brna, která je
nejenom teoretikem této ožehavé tématiky, ale
prošla si rùznými zaøízeními, aby zde
monitorovala šikanu a problémy s ní spojené.
Až 40% dìtí se nìkdy v životì s
šikanou setkalo, šikana se v rùzných formách
vyskytuje v každé škole. Objevuje se dokonce i
v mateøských školách. Je dùležité, aby uèitelé
mìli zmapovaný svùj tøídní klimat, znali svùj
kolektiv žákù, mìli pøehled o tom, co se zde dìje
o pøestávkách, umìli tento problém pojmenovat
a øešit. Pracuji na naší škole kromì jiného, jako
školní metodik prevence patologických jevù. Za
dobu, kdy zde pracuji, jsme žádný velký
problém ohlednì šikany øešit nemuseli.
Objevuje se zde pouze škádlení, které vzniká
náklonností dìtí mezi sebou, zájem o sblížení,
kamarádství. Škádlení na rozdil od šikany je
pouze kamarádské popichování, kde není vítìz
ani poražený, není dlouhodobé a hlavnì
nevznikají zde žádné psychosomatické
problémy, jako jsou bolesti hlavy, bøicha,
pomoèování, absence ve škole, strach, noèní
dìsy,...
Šikana vzniká zabíjením nudy,
zvìdavosti, žárlivosti. Proto již nejmenší dìti by
mìly být vedeny k zájmùm, koníèkùm. Mìly by
navštìvovat zájmové kroužky, vìnovat se
sportu, rodièe by se mìli svým dìtem více
vìnovat, vìdìt, kde dìti jsou, co dìlají ve svém
volném èase.
Pokud by rodièe mìli nìjaké
podezøení ohlednì chování svých dìtí, mìli by
se umìt svých dìtí zeptat, konkrétnì
pojmenovat problém, co se dìje, ovìøit si
informace, nezlehèovat situací.
Není øešením pøihlásit dítì do jiné
tøídy, školy. Problém se musí øešit.
V souèasné dobì se stále více
setkáváme s kyberšikanou. Dìti jsou dnes a
dennì na poèítaèích a rodièe nemají pøedstavu,
co si nìkteré dìti na sociálních sítích
vyhledávají, s kým se stýkají.
Rodièe, èasto nepøipustí, že jejich
dítì by mohlo mít nìjaký problém, a už v roli
šikanovatele nebo obìti. Obì se neumí bránít.
Dìti by se mìli nauèit øíkat NE. Vadí
mi to, neber mi vìci, je mi to nepøíjemné. Naše
práva konèí tam, kde zaèínají práva druhého.
Šikana je nemocné - patologické
chování, je to závislost, která se stupòuje, je to
onemocnìní celé skupiny.
ŠIKANA
Z pohledu žákù, 7 pádù:
1. pád kdo, co? Šikanovatel.
2. pád bez koho, èeho? Bez zábran.
3. pád komu, èemu? Nièí život tobì.
4. pád koho co? Vidíš beznadìj.
5. pád oslovujeme, voláme? Pomoc.
6. pád o kom, o èem? Mluv o tom.
7. pád s kým, èím? S tím, komu vìøíš.
Jitka Zamrzlová, uèitelka ZŠ a MŠ Nové Sedlo
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