Novosedelský
Zpravodaj
Vážení spoluobèané,
pøedem bych chtìl
podìkovat obèanùm, kteøí se
podíleli jak na pøípravì, tak i na
prùbìhu konání „Dìtského dne“. V
mìsíci èervnu také probìhly hry
„Sranda bez plotù“ v Holedeèi,
kterých se rovnìž zúèastnil tým z
Nového Sedla pod vedením pí H.
Kovandové a také jim patøí
podìkování za reprezentaci naší
obce.
V
d u b n o v é m
Novosedelském zpravodaji jsem
Vás informoval, že v co nejkratší
dobì se zaènou rozbíhat práce na
vybudování inženýrských sítí na
pozemcích u høištì. Došlo ale k
posunutí termínu prací až na mìsíc
srpen z dùvodu uskuteènìní
výbìrového øízení na dodavatele.
Rovnìž v mìsíci èervenci probìhne
výbìrové øízení na dodavatele
výmìny hlavic veøejného osvìtlení.
Místo sodíkových budou osazeny
LED veøejného osvìtlení v našich
obcích, èímž dojde po splacení k
roèní úspoøe cca 250.000,- Kè na
provozu osvìtlení (náklady na
elektøinu a údržbu).
Na závìr bych chtìl všem
dìtem popøát krásné prožití letních
prázdnin a naèerpání mnoho sil na
další školní rok.
Petr Sýkora, starosta obce

Spoleèenská kronika

èerven 2011
èíslo 6 roèník I.

Vážení ètenáøi zpravodaje,
až se Vám do ruky dostane toto èíslo zpravodaje, Vaše ratolesti
již budou užívat první dny školních prázdnin a nìkteøí z Vás zasloužené
dovolené, a už v zahranièní nebo v domácím prostøedí, u blízkých pøíbuzných,
nebo v rekreaèních zaøízeních po celé naší republice. Mnoho krásných zákoutí je
i v našem blízkém okolí. Procházka kolem øeky Ohøe, i když nìkdy mírnì obtížná
svým pøístupem na Èíòovský ostrov, kde stával do poèátku 50 let mlýn a kde byly
nafilmovány v roce 1978 podstatné èásti celoveèerního filmu podle románu J.
Verna „TAJEMSTVÍ OCELOVÉHO MÌSTA“ bude jistì pro Vás a zvláštì pro
Vaše ratolesti pøíjemným zpestøením. Další pøíjemnou procházkou je návštìva
obcí Chudeøín, Žabokliky a Èíòov, kde posezení u rybníkù pod vzrostlou zelení
skýtá relaxaci a odpoèinek. Ke všem Vašim aktivitám pøi zaslouženém
odpoèinku Vám redakce zpravodaje pøeje co nejvíce pøíjemných zážitkù.
Aby se zpravodaj nestal jen strohým konstatováním úøedních zpráv,
prosíme Vás pøípadnì Vaše dìti o písemné i fotografické pøíspìvky nejen z
Vašich prázdninových a dovolenkových zážitkù. Svými fotografiemi nebo
textovými pøíspìvky se mùžete se ètenáøi zpravodaje podìlit i o pøíjemné
zážitky, které jste na svých toulkách zažili.
Mìsíc èerven byl pro nás všech vìkových kategorií, významným, v
souvislosti prožitím školních let ve školách v Novém Sedle a Sedèicích.
Zvláštì my, døíve narození, vzpomínáme na nepohodlné lavice,
kalamáøe s inkoustem, psací násadková pera. Pøi sebemenším neopatrném
pohybu rukou skonèilo psaní kaòkou na papíøe, kterou jsme se pokoušeli
(vìtšinou marnì) odstranit, protože nìkteøí vyuèující nás za tento prohøešek
klasifikovali sníženou známkou. Nástupem propisovacích tužek pak byl tento
problém vyøešen. Velké procento z nás bralo návštìvu školy jako nutnou
povinnost a mìli jsme radost z každého i sebemenšího zpoždìní dopravního
prostøedku a tím možnosti „ulít“ se z vyuèovací hodiny. Pøesto se k letùm, které
jsme prožili ve školních lavicích, rádi vracíme, zejména pak s nastupujícím
vìkem. Tìšíme se na setkání se spolužáky a hlavnì s vyuèujícími, kteøí jsou dnes
pro nás ne uèiteli, ale pøáteli, kterých si vážíme. Že jsou tato setkání pro nás
nìèím nenahraditelným, svìdèí i to, že se na tato setkání sjíždíme i z vìtších
vzdáleností.
K setkání žákù Národní školy v Sedèicích a oslav 80 výroèí otevøení Èeské
národní školy v Novém Sedle se zmiòujeme v další èásti zpravodaje.

Redakce zpravodaje se omlouvá všem ètenáøùm, za pozdìjší doruèení
Opustili nás.
zpravodaje,
které je zpùsobeno soubìhem volných dnù vèetnì státního svátku. .
16. 6. 2011 paní Jarmila
Za redakèní radu: Kubelík Jaroslav
Janouchová, Nové Sedlo
30. 6. 2011 paní Helena
Jánošíková, Nové Sedlo

Usnesení
Usnesení z 8. zasedání ZO ze dne 30.6.2011( èásteèný výpis )
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo:
- prodej èásti pozemku p.è. 1/9 v k.ú. Bøežany;
- prodej èásti pozemku p.è. 315/1 v k.ú. Sedèice manželùm Stejskalovým;
- jednat o možnosti pøevodu kostela v Žaboklikách do majetku obce a udìlat vše pro jeho záchranu;
- schválen zámìr o rekonstrukci osvìtlení ve všech obcích Nového Sedla.
Poznámka: Úplným znìním usnesení se mùžete seznámit na úøední vývìsce obce
Petr Sýkora, starosta obce
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Otázky a pøipomínky od obèanù
Pane starosto. V pøedchozím zpravodaji bylo uvedeno, že v dùsledku neustálého pøeplnìní kontejnerù na papír zaøídí obec
jejich obmìnu na úkor kontejnerù na sklo.
Jsem rád, že sledujete, jak jsou plnìny úkoly, které jsou zveøejnìny ve zpravodaji. Omlouvám se, že tento problém jsem v
návalu jiných úkolù trochu upozadil. V souèasné dobì již probíhá jednání s firmou LIKOR
Pøi výjezdu z ulice Lipová od autobusové zastávky na prùjezdní komunikaci, je po levé stranì vysoký živý plot, který brání ve
výhledu pøi bezpeèném najetí na prùjezdní komunikaci. Øidièi jsou pøi vjezdu na hlavní komunikaci nuceni najet co nejvíce ke støedu
vozovky, èímž riskují kolizi s vozidlem, které jede po hlavní silnici. Hodlá obec s touto nebezpeènou situací nìco dìlat?
T
ato pøipomínka je zcela oprávnìná a obec v krátké dobì zajistí, aby výjezd z ulice Lipová na prùjezdní komunikaci byl
pøehledný a bezpeèný.

Informace obecního úøadu
Je nutno se zabývat i otázkou, která není pro nikoho z nás pøíjemná a to dùstojné uložení ostatkù našich nejbližších, kteøí nás navždy
opustili. Protože v dnešní dobì rapidnì stoupá zájem o uložení zpopelnìných ostatkù na vsypné louèce, zaèalo se vedení obce zabývat
možností zøídit vsypnovou louèku i na høbitovì v Novém Sedle.
Nìkteøí z Vás si jistì všimli, že pøed Základní školou v Novém Sedle se zkušebnì objevilo nìkolik nových bodù výbojkového
osvìtlení. Dle pøedbìžných odhadù má tento zpùsob veøejného osvìtlení uspoøit Obci Nové Sedlo nìkolik desítek tisíc korun (viz.
Sloupek starosty).
Obec Nové Sedlo obnovila od 10. èervna v novém provedení své webové stránky (www.nove-sedlo.cz). Dle prvních zkušeností
mají tyto stránky oproti minulým jednodušší a pøehlednìjší pøístup. Stránky se budou postupnì zaplòovat, a proto ještì mìjte
trpìlivost, než budou k naší i Vaší spokojenosti obsahovat veškeré údaje

Kulturní a spoleèenské akce
Dne 11. èervna byl ve sportovním areálu TJ Nové Sedlo uspoøádán Dìtský den. V organizaci dìtského dne došlo zkušebnì k
nìkterým zmìnám. Byl vypuštìn branný závod. Poøadatelé došli k názoru, že veškeré soutìžní disciplíny soustøedí do jednoho
prostoru. Došlo i ke zmìnì stylu slosování tomboly, kdy únavné a zdlouhavé losování v minulých letech, nahradilo prodej rulièek, kde
se mìl každý možnost okamžitì seznámit s tím, zda vyhrál. Odpolední program pro dìti a veèerní pro dospìlé zajišovala agentura. Zda
se tento zpùsob oslav Dìtského dne vydaøil, necháme na Vás. Dle prvních názorù zjišujeme, že názory jsou rozporuplné, ale pøi tìchto
akcích je to bìžné. Pøi prùzkumu mezi obèany jsme zjistili, že pøevládá názor, že se dìtský den se vydaøil. Ale setkali jsme se i s
názorem, že tento den nebyl zamìøen na dìti, ale dospìlé, aby se mohli lidovì øeèeno vyøádit. Ale i tento názor ponecháme na Vašem
posouzení. Ty z Vás, kteøí se pravidelnì tìchto akcí zúèastòujete, jistì nepøekvapuje, že
pøípravu a prùbìh tìchto akcí již nìkolik let zajišují jedni a ti samí dobrovolníci. Jim
patøí velké podìkování. I pøes kritiku od nìkterých spoluobèanù se znovu do tìchto akcí
zapojují a nenechají se odradit. Kritikùm vzkazujeme: budete vítáni, pokud nám
pomùžete pøi organizování a prùbìhu nejen dìtského dne, ale i ostatních kulturních akcí.
Starosta obce pan Petr Sýkora touto cestu dìkuje paní Hanì Kovandové a
paní Svìtlanì Prokùpkové za mravenèí práci, kterou odvedli pøi pøípravì i prùbìhu
dìtského dne. Podìkování patøí i ostatním. Èlenùm Tìlovýchovné jednoty a obèanùm,
kteøí se ve svém osobním volnu plnì zapojili do prùbìhu dìtského dne pøi dìtských
soutìžích a jiných zábavných akcích

Text a foto Jaroslav Kubelík

V obci Žabokliky se dne 18. èervna probìhlo setkání žákù
navštìvujících Národní školu v Sedèicích. Setkání se zúèastnilo 43 žákù. Byla
pøítomna i paní uèitelka Málková. Osobnì jsem se spolu se starostou panem
Petrem Sýkorou zúèastnil tohoto setkání a mohu konstatovat, že s tak
pøíjemným a srdeèným prostøedím se lze setkat jen pøi tìchto akcích a zvláštì
když nìkteøí spolužáci mìli možnost se osobnì setkat i po 50 letech
Text a foto Jaroslav Kubelík
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Pane starosto,
dìkuji jménem poøadatele spoleènì s Václavem Hamáèkem a všech pøítomných za zprostøedkování setkání absolventù
Národní školy v Sedèicích v prostorách Mysliveckého sdružení Sedèice v Žaboklikách.
Všichni pøítomní byli velice spokojeni a setkání s nìkterými po padesáti letech bylo velmi srdeèné. Podìkování patøí
fotografovi panu Jaroslavu Kubelíkovi. Dìkuji ještì jednou a se mnou se pøipojují všichni, kteøí se na setkání dostavili.
Zdenìk Šastný, Chomutov

Informace ZŒ a MŒ
A máme tady konec školního roku. Chtìla bych shrnout, zhodnotit poslední mìsíc èerven, který byl opìt plný akcí,
besed, èinností.
Zaèátkem mìsíce se uskuteènila tvoøivá dílna, kdy dìti malovaly na porcelán, vzdìlávaly se v programu
Mraveneèek enviromentální výchova. Pøipomenuli jsme si Den životního prostøední a Svìtový den dárcù krve beseda s
paní uèitelkou Bidmonovou.
Ve škole se uskuteènily výtvarné soutìže na téma Kdo žije v moøi a To je naše škola.
22.6. se žáci spolu s dìtmi z mateøské školy zúèastnili exkurze výletu po Mostecku, který se uskuteènil v rámci
projektu Region. Dìti navštívily pøesunutý kostel Nanebevzetí Panny Marie a
dále naše cesta pokraèovala na zámek Jezeøí. Zde si prohlédly interiéry zámku s
odborným výkladem a navštívily sklepení se strašidly.
25.6. se konala oslava u pøíležitosti 80. výroèí otevøení naší školy. Akci
zahájila a všechny hosty pøivítala slavnostním projevem p. øeditelka školy Dana
Milsimerová, za obec zastupitelka obce p. Aschenbrennerová.
Pøišlo asi sto lidí, bývalých žákù a uèitelù. Ve škole si prohlédli dobové
fotografie, staré kroniky, prostory školy, zavzpomínali spoleènì na èas strávený
ve škole. Nejstarším žákùm a uèitelùm byly pøedány vzpomínkové pøedmìty. V
rámci oslav vystoupili žáci školy a dìti z MŠ s kulturním programem pod
vedením uèitelek paní Bidmonové a Zamrzlové, mažoretky ze Žatce, všichni
jsme se zatajeným dechem sledovali
ukázky výcviku služebních psù
Vìzeòské služby Nové Sedlo. Akce se
všem líbila, poèasí nám pøálo. Program
zajišovala Agentura Gardes paní Ivany
Steiblové ze Žatce. Všem, kteøí se na
akci podíleli, dìkujeme.
V posledním týdnu se konal
turnaj Èlovìèe nezlob se, soutìž v
anglickém jazyku, soutìž v recitaci.
30.6. probìhlo celkové
zhodnocení uplynulého školního roku,
žáci si pøevzali vysvìdèení, pøišel se s
námi rozlouèit pan starosta a
zamìstnanci obce, kteøí dìtem popøáli
hezké prázdniny. Vysvìdèení také
obdržely dìti z MŠ. Na konec probìhlo
slavnostní pasování pøedškolákù na
školáky paní øeditelkou školy V novém
školním roce nastoupí pìt prvòáèkù
Text Jitka Zamrzlová, foto Svìtla Kubelíková

Kulturní a spoleèenské akce
Letos již po jedenácté probìhly hry bez hranic s výstižným názvem „Sranda bez plotù“. Tentokrát se konaly v Holedeèi, a
pøestože poèasí nebylo úplnì ideální, myslím, že se hry vydaøily. Soutìže byly v duchu èeských filmù a hlášky z tìchto filmù jsou již
léta známy po celé republice. Scénky si každá obec
pøipravila opravdu s poctivou pílí tak, aby to byla
nádherná podívaná pro ostatní družstva a pro
diváky.
Toto je reprezentaèní družstvo Nového
Sedla. I letos šlo pøedevším o „srandu“ a tak se s
tímto družstvem mnoho divákù zasmálo.
Podìkování patøí také starostovi obce za to, že
pomohl s pøípravou a obstaral jak dopravu, tak
reprezentaèní dres.
Text a foto Hana Kovandová
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V minulém zpravodaji jsme Vás seznámili s hlavními investièními akcemi, které pøedchozí vedení obce pod vedením starosty
obce Vladimíra Koøenského a dalších èlenù zastupitelstva uspoøádalo. V dnešním zpravodaji se zmíníme o nìkterých hlavních
kulturnì spoleèenských akcích. Zaèneme jednou z
nejúspìšnìjších. Ve spolupráci s Armádou Èeské republiky byla
uspoøádána, za úèasti pøedních kulturních umìlcù a bývalých
sportovních velièin, akce „Kopej za armádu aneb kliky tentokrát v
Novém Sedle“. Je nutno pøipomenout, že Obec Nové Sedlo byla
zakladatelem sportovnì zábavné soutìže obcí Mikroregionu
Žatec. V Novém Sedle byl uspoøádán v roce 2001 1. roèník této
soutìže. Dále následovaly v obci Žabokliky kulturnì spoleèenské
a soutìžní akce „KLIKY V ŽABOKLIKÁCH“, a to za úèasti obcí
z naší i slovenské republiky, které mají v názvu obce slùvko
„Žabo“. I zde úèinkovali populární umìlci z naší i Slovenské
republiky. Tato sportovnì zábavná akce se stala putovní a støídavì
se koná ve spøíznìných obcích na území Èeské a Slovenské
republiky. Pravidelné dìtské dny se již staly nedílnou souèástí
kulturního a spoleèenského života v obci. Nejlépe hodnocenou
akcí bylo obnovení Svatováclavské pouti a setkání rodákù, která
probìhla koncem záøí 2009.
Pracovníci veøejnì prospìšných prací pøi úpravì zelenì v obci Sedèice
Jaroslav Kubelík

Historie obce Žabokliky

pokraèování z minulého èísla Zpravodaje
Škola. Výuku náboženství provádí místní duchovní pastýø. Neolitická kulturní epocha (mladší doba kamenná) je dosvìdèena
nálezem hrobu, a sice typickou amforou se šòùrovou keramikou.
Dìjiny obce. Z døívìjší doby postaveného kostela (kolem 1200) se dá usuzovat, že Žabokliky jsou staré osídlení a již pøed
rokem 1200 existovaly jako obec (osada). Ale spolehlivé zprávy o ní nalézáme teprve ve 14. století.
V této dobì se setkáváme v dìjinách obce Žabokliky nejprve se šlechtickou rodinou pánù ze Sedèic. V roce 1344 totiž pøenechal
Rudolf ze Sedèic se svolením své manželky Kateøiny a svého syna Budiwoje 7 ¼ lánu (450 korcù) orné pùdy v Sedèicích a u Sedèic
podle zákupního práva (emphiteutischem Recht) Hermannu Judexi a jeho dìdicùm.
K Žaboklikùm z toho patøilo 108 korcù. Za každý lán mìlo být zaplaceno 14 kop grošù. Z toho mìli Hermann a jeho dìdici ½ lánu
(30 korcù) se zájezdním hostincem uvolnit rybáøi (Fischer), ševci (Schuhmacher) a všem poddaným, kteøí se na této pùdì pod
kostelem až k potoku mìli usadit. Také mu mìly být podle zákupního práva pøenechány dvì velké pastviny, jedna proti Èeradicím a
druhá proti Chbanùm za roèní úrok 2 marky 64 grošù za jeden lán. Mimo toho musel Hermann pánu ze Sedèic jako úrok pøivážet roènì
4 ètyøspøežní vozy døeva, pak ještì zaplatit 4 slepice na Hromnice a 4 na sv. Martina. Právo rybolovu v libockém rybníku pod
Žaboklikami bylo Hermannu svobodnì k dispozici. Pøesto, že všechna práva a povinnosti byla jasnì pøedepsána, vznikl v roce 1360
spor o patronátní právo. (Viz dìjiny kostela)
V roce 1358 daroval Burghard, hrabì z Magdeburgu, kapli sv. Anny v biskupském chrámu v Praze 11 kop grošù, 2 kopy grošù obci
Žabokliky a 1 kopu grošù Radièevsi selským dvorùm se všemi dispozièními právy. I v pozdìjší dobì zùstaly Žabokliky z velké èásti v
majetku šlechtické rodiny Sekerkù ze Sedèic. Tak byl v roce 1372 Beneš Sekerka samojediný (výhradní) pøedstavitel fary. Tento v roce
1389 prodal ze svého majetku v Žaboklikách 2 kopy grošù roèního úroku s patronátním právem Wilhelmu z Olešky Rackovi ze
Sobìsuk a Jindøichu ze Sedèic, koupil ale ještì téhož roku (2. øíjna) 1 lán pùdy vedle patronátního práva v Žaboklikách opìt zpìt. Po
smrti Beneše se mìl (asi, údajnì) stát Jindøich ze Sedèic jediným vlastníkem Žaboklik, jelikož je zde pozdìji (1413) jmenován jako
patron. Jak je z jednoho dokumentu z roku 1408 zjevné, stal se asi Jindøichùv syn Èenìk jeho dìdicem. Pánové Boøita, Bušek a Jindøich
ze Sedèic na Žaboklikách, kteøí jsou zmiòováni v roce 1437 u pøíležitosti nìjaké úrokové pøe, byli buï Èenkovi synové nebo jeho
synovci.
V tomto roce zemøel knìz Johann Staredstvo ze Žaboklik. Odúmrtné úroky po nìm, 12 kop grošù byly zapùjèeny Heinrichu
Gablenzovi, purkrabímu z Gilniez?.
Proti tomuto protestovali Boøita, Bušek a Jindøich ze Sedèic tím, že vedle dokumentù o vlastnictví veškerých dìdièných úrokù
pøedložili Rudolfem ze Sedèic vyhotovený a mìstskou radou v Žatci osvìdèený doklad. Když se Gablenz u posledního jednání v roce
1461 neobjevil, byl svého nároku zbaven. I knìz Johann Altarist od oltáøe sv. Anny pražského biskupského chrámu vznesl nárok na
tento úrok. Když v roce 1437 zemøela Kateøina, vdova po Martinu ze Žaboklik,daroval král Sigismund její na dvoøe v Žaboklikách
zajištìné vìno 100 kop grošù Albertu z Koldic, pozdìji Johannu Spanovi.
V roce 1454 daroval král Ladislav po smrti Prokopa na nìho pøešlý odúmrtný majetek Holedeèku, Stránek a Žaboklik Albertu z
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Sport
TJ Nové Sedlo

Vážení pøátelé a fandové dobrého fotbalu, fotbalová sezóna 2010/2011 je za námi a tak si Vás dovoluji struènì
informovat o prùbìhu posledních utkání v této sezónì.
Ve 23. kole zajíždìli naši fotbalisté na høištì Knìžic. Toto utkání slibovalo velmi dobré a vyhecované utkání
odvìkých rivalù. Od prvního hvizdu byl na trávníku úporný boj o každý metr. Naši fotbalisté se snažili dobývat území
domácích, ale úspìch to neneslo. Naopak domácí z jedné ojedinìlé šance dokázali skórovat, po centru do vápna
hlavièkoval domácí hráè a hostující gólman Vávra byl bezmocný, hosté tedy prohrávali 1:0, ale naštìstí se jim podaøilo
rychle vyrovnat zásluhou Majorose, který dobìhl prudký centr a pøehodil brankáøe domácích. Do kabin se šlo za stavu 1:1.
Druhý poloèas nabídl spoustu šancí na obou stranách, ale vše nasvìdèovalo tomu, že tento zápas skonèí remízou. Proti byl
Sedelský Majoros, který si vzal na domácí pùlce balón, prudce nacentroval pøed bránu a domácí si srazili míè do sítì. Hosté
se tak mohli radovat z vítìzství a získání dùležitých 3 bodù do boje o nejlepší pøíèky, které zajistil hrdina dne Jakub
Majoros.
24. kolo nabídlo novosedelským divákùm nevšední zážitek. Na zelený pažit do Nového Sedla zavítal soupeø z
nejlepších a to fotbalisté Kryry „B“, kteøí mìli prakticky jistý postup do okresního pøeboru, avšak nechtìli ponechat nic
náhodì. Utkání slibovalo souboj dvou nejlepších týmu soutìže a odvetu za utkání ovlivnìné rozhodèími z podzimní èasti
sezóny.
Fotbalisté Kryr pøijeli i s podporou necelé stovky fanouškù. Zápas tak sledovalo neuvìøitelných 280 divákù, tato
návštìva nemá v této soutìži obdoby.
Od prvního hvizdu se hrál strhující fotbal, za který by se nemuseli stydìt ani týmy z vyšších soutìží. Do první šance se dostal
hned v 5. minutì domácí Pepík Bašta ale byl tak pøekvapený, že nedokázal uklidit balón do odkryté branky. Potom už zaèali úøadovat
hosté, v 15. minutì zahrávali rohový kop. Na pøední tyè si nabìhl hostující Hájek a domácí obrana ho nedokázala ubránit, hosté tedy
vedli 1:0. Do poloèasu dokázali hosté vedení ještì zvýšit, kdy po domácí chybì zachytil balón opìt hostující Hájek a pøekonal
domácího jinak skvìle chytajícího Davida Vávru. Do šaten se šlo za stavu 2:0 pro hosty.

Druhý poloèas nabídl stejnì strhující fotbal jako ten první. Šance byli na obou stranách ale diváci už se žádného
gólu nedoèkali. O vzrušení už se postarali jen kapitán hostù a domácí Majoros, kteøí byli za vzájemnou strkanici vylouèeni.
Po ukonèení utkání ocenili fandové domácích i hostí výkony obou mužstev velkým potleskem. Aèkoli domácí utkání
prohrála, nesmutnili a s výkonem v utkání byli spokojeni.

26. kolo nabídlo sedelským divákùm další skvìlou podívanou. Na sedelský pažit pøijeli fotbalisté krásného dvora.
Od zaèátku diktovali tempo domácí fotbalisté, kteøí mìli hned nìkolik šancí, avšak brankou neskonèila žádná. V 10. minutì už se skóre
mìnilo. Domácí Vladislav Korf využil krásnou pøihrávku spoluhráèù a otevøel skóre utkání svým premiérovým gólem v dresu Nového
sedla. Za 5 minut už to bylo 2:0, kdy domácí Bašta našel nezištnì na støedu høištì Petra Böhma a ten se placírkou nemýlil. Domácí
fotbalisté do poloèasu ještì mohli skóre navýšit, ale nepodaøilo se a tak se šlo do kabin za stavu 2:0. V druhém poloèase zaèali domácí
opìt aktivnì, ale další branku se vstøelit nepodaøilo. Hosté, kteøí se dostávali pøed bránu soupeøe jen sporadicky, dokázali pøece jen v
závìru utkání snížit na 2:1, ale to bylo z jejich strany vše. Domácí fotbalisté tak zakonèili sezónu vítìzstvím a udrželi si druhé místo.
Výsledky dosavadních odehraných utkání 3. tøídy skupiny C
23. kolo, 30. 4. 2011
Sokol Knìžice TJ Nové Sedlo 1:2 (1:1)
góly: Majoros Jakub 2x
24. kolo, 7. 5. 2011
TJ Nové Sedlo Havran Kryry „B“ 0:2 (0:2)
góly: Hájek
26. kolo, 14. 5 2011
TJ Nové Sedlo Krásný Dvùr 2:1 (2:0)
góly: Vladislav Korf, Böhm Petr

V závìru bych chtìl s radostí oznámit, že fotbalisté TJ Nové Sedlo dokázali vybojovat v letošní sezónì druhé místo
ve skupinì C se ziskem 51 bodù. Vytvoøili tak historický úspìch v dìjinách sedelské kopané a po zásluze postupují do 3.
tøídy. Lví podíl na tomto úspìchu má trenér Jiøí Opletal, který pøevzal tým na podzim a dokázal z prùmìrného týmu udìlat
nadprùmìrný jak na høišti, tak v kabinì. Za to mu patøí velký dík a respekt jak hráèù tak vedení. S velkým zármutkem
musím oznámit všem zasvìceným, že nám trenér pravdìpodobnì odjede na delší pracovní cestu a tak se bez nìj budeme
muset v další sezónì obejít. Chtìl bych mu tedy popøát hodnì zdaru v další kariéøe a za celý tým mu moc podìkovat: Díky
Trenére!!
Velký dík patøí všem fanouškù, kteøí za námi stáli jak pøi vynikajících tak i pøi tìch na pøíliš vyvedených výkonech. Doufám, že v
pøíštích sezónách budou pokraèovat a podporovat náš tým stejnì usilovnì jako to dìlali v posledních nìkolika sezónách.
Velký dík patøí též všem hráèùm za pøedvedené výkony a sedelské srdce, které bylo vidìt jak na høišti tak mimo nìj.
Dále bych chtìl podìkovat panu Miroslavu Èernému za údržbu høištì a skvìlé fungování klubovny, taktéž dìvèatùm, která pomáhala
pøi domácích zápasech v klubovnì Tereze Èerné, Michaele Makukové a Dagmar Èerné. Zvláštní podìkování patøí panu Josefu
Adamcovi za vybírání vstupného.
Samozøejmì ten nejvìtší dík patøí obci Nové Sedlo a jejímu zastupitelstvu, bez jejíž podpory by nebylo, možné dìlat fotbal na
tak vysoké úrovni jako se v Sedle dìlá.
Dále bych chtìl podìkovat Vìzeòské službì Èeské republiky (vìznice Nové Sedlo) za pomoc pøi zvelebování areálu høištì,
Pískovnám a štìrkovnám Roztyly za sponzorský dar na sí za bránu.
Na závìr bych chtìl popøát celému týmu hodnì zdaru v nové sezónì.
Jakub Èerný, pøedseda TJ Nové Sedlo
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Kolovrat Krakowskému. Proti tomu protestovali Hans Huler, Schöffe a obèané Kadanì jménem starosty, radních a celého kadaòského
mìstské-ho obvodu. Augustin, syn Hannsche Moschnera z Kadanì prokázal v roce 1457 pøi jednání pøes 7 kop 12 grošù dìdického
úroku ze žaboklických privilegií, které králové Jan a Václav udìlili obèanùm Kadanì, naèež mu byly požadované úroky pøiznány.
Mezitím došlo k vùli majetku v Žaboklikách a Èejkovicích ještì k jiným sporùm, když v roce 1456 byly u dvorní lenní tabule
podány svìdecké výpovìdi. Nejpøíznivìjší byly výpovìdi pro Beneše Sekerku ze Sedèic. Svìdek Jiøí Chlup z Èejkovic potvrdil: „Je mi
známo a vzpomínám si, že pradìdeèek Jindøicha a Beneše Sekerkovic, majetek v Žaboklikách a v Èejkovicích vlastnil a po nìm jeho
synové Bušek, Boøita a Beneš. Také si nevzpomínám, že by tyto
Kam za kulturou
majetky nìkdy pøešly z jejich vlastnictví na jiného majitele a v
Letní kino Žatec
souèasné dobì je vlastní Bušek a Beneš“. Archiv Èeský I, 176.
Zde pøedkládáme program Letního kina na Èervenec 2011
V roce 1467 obdržel Beneš Krabice z Weitmüle? Od krále
poèátky pøedstavení od 21,30
Jiøího z Podìbrad úpis na obce Knìžice, Radonice, Èejkovice,
1.7.
Všemocný
Žabokliky, Libìdice, Oploty a Kaštice. Jak dlouho si pán z
2.7.
V peøinì
Weitmüle svùj majetek v Žaboklikách ponechal, není známo.
3.7.
Zdrojový kód
V pozdìjších dobách pøešla obec Žabokliky èásteènì na
4.7.
Medvídek Pú
Johanna ze Šumburku a jeho bratry. Tito po krátké dobì pøenechali
5.7.
Rychle a zbìsile
svùj majetek v Žaboklikách Albrechtu z Kolovrat, který dne 28.
6.7.
Obøad
dubna 1508 èást obce Žabokliky, tak, jak mu byla Šumburkem a
7.7.
Voda pro slony
jeho bratry prodána postoupil cestou prodeje Appelu von Vitztum
8.7.
Transformers 3
na Neuschumburgu?. Když tento v roce 1530 musel opustit zemi,
9.7.
Rio
byly tyto majetky prodány èásteènì pøíbuzným a èásteènì
10.7.
Týden bez závazkù
konfiskovány. Dne 12. bøezna 1533 pøenechal císaø Ferdinand I.
14.7.
Skyline
majetek Rybòan, ke kterému tenkrát patøila obec a tvrz (pevnost),
15.7
Útìk ze Sibiøe
obec Nové Sedlo a dva dvory v Žaboklikách, Janu Žateckému z
16.7.
Czech made man
Weikersdorfu? Zástavou proti dluhu 1400 kop èeských grošù.
17.7.
Zkus mì rozesmát
Ta èást Žaboklik, která byla døíve v majetku pánù ze Sedèic,
21.7.
Vøískot
patøila v roce 1534 hrabìti Albrechtu Schlickovi. Tento prodal dne
22.7.
Londýnský gangster
28. bøezna stejného roku svùj majetek v Žaboklikách (èást obce s
23.7.
Westernstory
patronátem kostela) mìstu Žatec, které zakoupený majetek v roce
24.7.
Mr.Nice
1547 konfiskací opìt ztratilo. Ještì pøed rokem 1571 se dostala
28.7.
Román pro muže
jedna èást Žaboklik do majetku Zdenka Kraigera z Kraig?, zatím
29.7.
Paøba v Bangkoku
co jiná èást musela patøit pravdìpodobnì kolem roku 1586 k
30.7.
Èertova nevìsta
panství Líèkov, nebo kolem této doby prodal Johann Waldemar z
31.7.
Thor
Lobkowicze na Líèkovì všechen majetek, který v Žaboklikách,
Bližší informace o programu Letního kina Žatec na Chudeøínì a Pøeskacích vlastnil, Johannu, staršímu z Waldsteina na
http://www.divadlozatec.cz/
Sedèicích. Tento nebyl majitelem Sedèic a Žaboklik dlouho, svùj
majetek prodal Asmannu (Erasmus) Stampachovi ze Stampachu.
Když chtìl tento svùj majetek rozšíøit více k Chomutovu,
pøenechal Sedèice a Žabokliky cestou koupì Kateøinì Kaplíøové ze
Sulejovic. Nová majitelka se v dobì protireformy necítila jako
protestantka jistì; proto prodala v roce 1628 Sedèice a Žabokliky
své švagrové Salomenì, provdané hrabìnky Èernínové (Czernin) z
Chudenic na Petrohradì. Majetek Žaboklik byl spojen s panstvím
Krásný dvùr.
V roce 1903 asi 500 m od obce byl zøízen høbitov. V roce 1930 mìla
obec Žabokliky celkem 213 obyvatel.
Dle dobových dokumentù zpracoval: Jaroslav Kubelík
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