Novosedelský
Zpravodaj
Vážení spoluobèané,
máme tady konec letních
prázdnin a zaèátek nového
školního roku. Tímto bych chtìl
všem školákùm popøát mnoho
úspìchù.
V mìsíci srpnu probìhla stavební
úprava suterénního prostoru v ZŠ
a MŠ Nové Sedlo, který našim
žákùm bude sloužit jako
„cvièebna“.
Nadále probíhají úpravy Horní
hospoda a sálu, pøi kterých nám
jsou nápomocni odsouzení z
Vìznice Nové Sedlo.
V minulých dnech jste byli
informováni o možnosti
bezúplatného pøevodu kostela v
Žaboklikách a odkoupení již
neobydlené fary v Novém Sedle
od øímskokatolické církve.
Veškeré pøípravy o bezúplatném
pøevodu kostela v Žaboklikách a
koupì fary v Novém Sedle do
majetku obce, zároveò výpùjèky
novosedelského kostela sv.
Václava, by mìly být ukonèeny
podepsáním obou stran, tj.
øímskokatolické církve a Obcí
Nové Sedlo v mìsíci záøí.
Probíhá jednání mezi Obcí Nové
Sedlo a majitelem firmy HOLZ
Tr a d e p a n e m E d u a r d e m
Metlièkou o odkoupení objektu,
vèetnì pøilehlých pozemkù do
majetku obce. V pøípadì
uskuteènìní této transakce by
výrobní èinnost firmy HOLZ Trade
byla pøesunuta do jiné lokality.

srpen 2011
èíslo 8 roèník I.

Vážení ètenáøi zpravodaje,
Po tropických vedrech koncem mìsíce srpna, která nìkteøí z nás pøivítali, ale jiným
pøíjemné nebyly, tu máme mìsíc záøí, a s ním i zahájení nového školního roku.
Prázdniny skonèí a ve škole se zase rozezní hlasy dìtí. Do školních lavic zasednou po
prázdninovém odpoèinku stávající školáci, ale také dìti z mateøinky, které jdou poprvé
do školy.

Žáci první tøídy pro školní rok 2011/2012
Jan Kubelík, Petr Zuska, Míša Hromadová, Miroslav Václavovský a Jan Kováè
Foto bylo poøízeno pøi rozlouèení dìtí s Mateøskou školou, proto nemusí odpovídat dnešnímu stavu.

Milí prvòáèci,
starosta obce pan Petr Sýkora Vám spolu s redakcí zpravodaje u pøíležitosti
vašeho vstupu do vzdìlávacího programu pøeje co nejvìtší úspìchy.
Abyste nejen vy, ale i ostatní žáci naší školy, pøi pøestupu do škol vyššího stupnì
dokázali, že výuka v naší škole je nejen na úrovni mìstských škol, ale v nìèem je i pøedèí.
Za redakèní radu: Kubelík Jaroslav

Informace obecního úøadu

Letošní poèasí nás trápí nejen teplotními rozdíly, ale i vìtšími dešovými
srážkami, a tím i bujnou rostlinnou vegetací. Protože 14-ti denní odvoz zahradního
odpadu od nemovitostí obèanù je v souèasné dobì nedostateèný, rozhodlo vedení obce
provádìt až do odvolání odvoz zahradního odpadu každý týden a to vždy v pondìlí.
Pokraèuje velmi dobrá spolupráce s vedením Vìznice Nové Sedlo. V souèasné
dobì odsouzení provádí zednické a malíøské práce v Horní hospodì a ve sklepní místnosti
Základní školy v Novém Sedle, kde byly provedeny sanaèní omítky. V domì
peèovatelské služby budou vymalovány spoleènì využívané prostory.
V krátké dobì budou odsouzení zaøazeni na stavební práce na rekonstrukci fary
v Novém Sedle a pøipravují se i další stavební akce.
Pøi kontaktu s obèany se setkáváme s názorem, proè tato spolupráce nebyla využívána i
v pøedchozích letech. Nemùžeme posoudit, na které stranì byla neochota ke spolupráci,
ale dùležité je, že souèasné vedení obce a vedení vìznice našli spoleènou cestu. O velmi
dobré spolupráci Obce s Vìznicí Nové Sedlo se zmiòuje i deník Luèan, nebo týdeník
Petr Sýkora, starosta obce Žatecké noviny.
Dokonèují se stavební a interiérové úpravy, jak sálu, tak i prostor výèepu v
Jubilea
Horní hospodì. viz foto..

od 1.8. do 31.8. 2011

V tomto období slaví svá životní
jubilea tito obèané:
Havel Jaroslav, Èíòov
Postnikov Victor, Sedèice
Žiezio Miloslav, Nové Sedlo
Blahopøejeme a pøejeme hodnì
zdraví, spokojenosti a pohody.
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V obci Sedèice byla pøedána novým nájemcùm budova bývalého spotøebního družstva Jednota Podboøany. Od ukonèení
prodejní èinnosti spotøebního družstva Jednota v roce 2001 nebyla budova prodejny využívána. Proto si lze jen pøát, aby noví nájemci
prodejní èinnost vykonávali ke spokojenosti nejen obyvatel Sedèic, ale i okolních obcí.
Fara v Novém Sedle byla uvolnìna, proto je možné zahájit pøípravné práce na rekonstrukci vnitøních i vnìjších prostor, napø.
støechy, klempíøských prací apod. Vzhledem k tomu, že se jedná o chránìnou památku, nelze každou sebemenší stavební úpravu
provést bez souhlasu památkového úøadu. Po zevrubné prohlídce vnitøních prostor se nám nabídl neskuteèný pohled. Nechat tuto
památku bez údržby svému osudu ještì dva tøi roky, došlo by k takovému poškození, že cena pøípadných oprav by byla nìkolika
násobnì vyšší než v souèasné dobì. Nìkteré ze støešních krovù jsou znièeny a bude nutná jejich výmìna. Èást prkenných podlah v
pøízemí je odstranìna až na pískový podklad. Bude nutno obnovit vnitøní omítky, v jedné z místnosti je stropní omítka zcela odpadlá.
Opravit je nutno okna, dveøe, prkenné podlahy a další, a to tak, aby byl pokud možno zachován pùvodní vzhled. Zastupitelstvo obce si
je vìdomo, že záchrana této památky bude finanènì nákladná a i pøes dotaci ze státního fondu, bude èást finanèních nákladù hradit ze
svého rozpoètu obec. Záchrana jakékoli památky, kterou vybudovali naši pøedkové, je nutná, aby mohla být zachována pro pøíští
generace, a nelze ji nechat ve stavu, kdy již náprava není možná.
Vrame se o nìkolik let zpìt, kdy exstarosta pan Vladimír Koøenský nesouhlasil s tím, aby do tìchto prostor, které jsou výše
popsány, pøihlásil nájemníky k trvalému pobytu. Za tento postoj byl kritizován ve sdìlovacích prostøedcích. Že názor pana Vladimíra
Koøenského byl oprávnìný, nás pøesvìdèila prohlídka uvolnìné nemovitosti. Majitel øímskokatolická církev však posoudila, že
budovu fary je možno využívat k rodinnému bydlení a proto uzavøením nájemní smlouvy umožnila tyto prostory využívat jako
obyvatelné.
Pøíkladem toho, že lhostejnost k historickým budovám je stále aktuální, je sýpka v obci Sedèice, která pøešla do soukromého
vlastnictví. Následnì byla odstranìna støešní konstrukce vèetnì krovù. Dnes již tato budova je prakticky ve stavu likvidace. viz foto..

Obec Nové Sedlo má zájem zachovat obnovení Svatováclavské poutì, i když ne v takovém rozsahu jako v roce 2009. V
letošním roce se uskuteèní Svatováclavská pou 28. záøí. Máme zájem se vrátit k tradici, kdy smyslem
poutì bylo spíše rodinné a pøátelské posezení a setkání se svými blízkými, pøáteli a kamarády. K tomu vám
nabídne obec kulturní lahùdku a to koncert Spirituál Kvintetu od 14,00 hod. v kostele sv. Václava v Novém
Sedle.
Spirituál Kvintet - hraje v obsazení (zleva):
Jiøí Tichota
6 strun. kytara, umìl. vedoucí
Zdenka Tichotová
Zpìv, perkuse
Jiøí Holoubek Zpìv, 12 strun. kytara
Dušan Vanèura Zpìv, kontrabas
Veronika Souèková
Zpìv, perkuse
Jiøí Cerha
Zpìv, perkuse.
Jaroslav Kubelík, redaktor zpravodaje

Pøipomínky a dotazy od obèanù
V minulém zpravodaji jsme vám slíbili, že vaše pøipomínky, pøípadnì stížnosti, se kterými se na nás obrátíte, nenecháme bez
povšimnutí. Proto se obracíme na starostu obce pana Petra Sýkoru, aby nám objasnil níže uvedené otázky.
Pane starosto, v minulých èíslech zpravodaje byly uvedeny nìkteré plány obce, které prozatím nebyly provedeny. Sdìlte
ètenáøùm zpravodaje v jakém stádiu je realizace tìchto akcí.
Pøechod pro chodce pøes hlavní komunikaci pøed Hospùdkou na návsi, který má zajistit bezpeèný pøechod pøes hlavní
komunikaci, není do dnešního dne realizován. Tato problematika je aktuální zvláš v souèasné dobì, kdy byl zahájen školní rok a
pøechod dìtí, nejen dojíždìjících, pøes komunikaci k autobusové zastávce je zvýšený.
Je nutno brát v potaz, že Dopravní inspektorát nepovolil snížení prùjezdní rychlosti, jak požadovala obec. Podle zkušeností víme, že
nìkteøí øidièi (a není jich málo), projíždí naší obcí rychlostí, která vysoce pøekraèuje stanovený limit. Proto øádnì oznaèený pøechod
pomùže zvýšit bezpeènost.
V èem je problém?
Starosta Petr Sýkora:
K dnešnímu dni, tj. 29. 8. 2011, je situace následující. Délku schvalovacího øízení nemùže vedení obce ovlivnit a je nutno
strana 2

Pøipomínky a dotazy od obèanù pokraèování ze stany 2
poèkat na koneèné rozhodnutí kompetentních orgánù. Koncem minulého týdne bylo obci doruèeno souhlasné stanovisko ve vìci
pøechodu pro chodce pøes hlavní prùjezdní komunikaci u „Hospùdky na návsi“ a v nejbližších dnech bude pøechod vybudován.
V bøeznovém zpravodaji byla uvedena pøipomínka od obèanù, že kapacita kontejnerù na tøídìný odpad zvláštì na papír a
plastové obaly je nedostateèná a obèané jsou nuceni odkládat odpad mimo kontejnery. Tento stav pøetrvává. Proè nebyla doposud tato
akce realizována? Nepochopitelné je i to, že osádka sbìrového vozu vyprázdní kontejnery, ale odpad, který obèan z dùvodu pøeplnìní
kontejneru uloží poblíž úložištì, ponechá bez povšimnutí a je jí lhostejné v jakém stavu se po jejich odjezdu úložištì nachází. Je však
nutno brát v potaz, i zásadní pøipomínku firmy o nezodpovìdném jednání nìkterých obèanù, kteøí si usnadòují likvidaci domovního
odpadu tím, že do kontejnerù urèených k ukládání odpadù na nich vyznaèených vhazují vìci, které tam nepatøí a ty potom pøi
zpracování na tøídících linkách zpùsobují nemalé problémy.
Vrame se však k položené otázce.
Starosta Petr Sýkora:
Tato pøipomínka je oprávnìná a proto dojde ke zvýšení poètu kontejnerù na papír. Nejdøíve u Horní hospody a dle potøeby i na dalších
úložištích. Odvoz domovního odpadu uloženého mimo kontejnerù budu øešit s firmou Marius Pedersen.
Redakci zpravodaje byl doruèen dopis paní Rùženy Kumstátové. Pøestože jsme pøislíbili, že se budeme zabývat všemi
pøipomínkami a názory od obèanù, nevíme jak na Váš dopis odpovìdìt. Z obsahu dopisu ani po nìkolikerém pøeètení není jasné, o co
Vám vlastnì v písemném pøíspìvku jde. Proto Vás prosíme, kontaktujete nás (ale to platí i pro ostatní obèany), abychom tyto problémy
mohli øešit pøi osobním setkání.
Jaroslav Kubelík, redaktor zpravodaje

Historie obce Bøežany
6 km severozápadnì od Žatce leží v údolí Ohøe tìsnì u pohoøí (horských høebenù), které zrovna tak lemuje (vroubí) proti
západu obec Bøežany se 24 domy 120 obyvateli. K ní patøící obecné plochy mají rozmìr 252 ha 32 a.
Obecní území se rozkládá v rovinì, která mírnì klesá smìrem k blízké Ohøi a na druhé stranì západního pahorkatého území stoupá
k mírnì zvýšené náhorní rovinì. Na bøehu Ohøe se nachází velmi úrodná, naplavená pùda. Zde nabízí zemìdìlství ve všech domácích
pùdních produktech velmi bohaté výnosy; i pro pìstování chmele je toto vhodné místo. Výše položené, západnì se rozprostírající pole
jsou více nebo ménì kyanaté (køemenité) pùdy, které vydávají také vìtšinou uspokojující sklizeò.
Vìtšinou jednopatrové, ohnivzdornì postavené domy, pod kterými èní nìkolik velkých, pìkných hospodáøských dvorù obklopuje
v kruhu dosti velkou náves zdobenou promenádní kaštanovou aleji. Uprostøed návsi se nachází kostel se høbitovem obklopeném zdí,
který toho èasu ještì slouží jako pohøebištì. Blízko vchodu na høbitov stojí pod kaštany socha Panny Marie s nápisem: „Johannes
Samuel, bývalý rychtáø v Bøežanech, Christianus Rick, bytem v obci (Schina)? Èíòov?, Mathias Fischer, dvorní a obecní kováø, Anno
1694, renovováno 1884“. Pøízemní budova školy stojí na jižním vstupu do obce. Škola je postavena s dvìma køídly a obklopena dosti
velkou školní zahradou. Statek zabírá severovýchodní èást návsi. Smìrem k jihu stoupá silnice strmì nahoru, východnì od ní, dole v
údolí se nachází rybník.
Bøežany patøí k farnosti Žabokliky, mají ale vlastní poboèku kostela (filiální kostel) a jednu jednotøídku obecné školy. Spojení s
poštou nacházející se v Sobìsukách je zprostøedkováno venkovským poštovním doruèovatelem. V sanitární oblasti jsou Bøežany
pøidìleny distriktu (obvodu) v Novém Sedle.
2 km vzdálená dráha Plzeò Bøezno se stanicí Žabokliky, dále ze silnice Žatec Kadaò pøes Bøežany do Èíòova odboèující okresní
silnice a vícero vozových cest slouží k dopravì a provozu mezi sousedními obcemi.
Spolky se v obci nenacházejí. Obchod a živnost provozují: 1 hostinský, 1 obchodník se chmelem, 1 podkováø, 1 obchodník, 1 krejèí
a 1 švec. Dosti vzdálenì jihozápadnì se nachází k obci patøící cihelna.
Starostou obce je toho èasu zemìdìlec Wenzel Schuh. Jeho pøedchùdci byli: Karl Schweitzer 1841-1850, Josef Rödling do r. 1859,
Franz Klement do r. 1871, Josef Lüftner do r. 1874, Karl Fritschka do r. 1880, Josef Fritschka do r. 1883, Karl Fritschka do r. 1886,
Josef Dörr do r. 1895, Adolf Reichl do r. 1898, Josef Dörr do r. 1901.
Š k o l a. Ve které dobì byla vybudovaná zdejší škola se nedá písemnì doložit. Z jednoho, z roku 1804, pocházejícího záznamu
filiálního kostela v Bøežanech, který zdejší uèitel Wenzel Karl spoluvytváøel, se dá usuzovat, že už v tomto roce škola stála. Od kdy a
jak dlouho jmenovaný uèitel svùj školní úøad zde vykonával, není známo. Rovnìž jména jeho následníkù se nedala zjistit. Od roku
1836-73 zde uèil uèitel Isidor Gura. Jeho následovali jako uèitelé a øeditelé školy Franz Possolt 1874-31. srpen 1904 (po 40 leté
služební dobì odchází do dùchodu); Anton Stöckl od 1. záøí 1904 do dnes. Výuku industrializace v souèasné dobì provádí uèitelka
Berta Stöckl. Souèasná školní budova byla v roce 1888 novì postavena na místì staré školní budovy.
K o s t e l. O historii zdejšího filiálního kostela sv. Simona a Judy není toho ze starší doby mnoho známo. Jisté je, že kostel stál již
ve 14. století a v této dobì patøil jako filiálka k Sobìsukám. Kolem roku 1360 vymohl klášter ve Waldsassenu, * že k Bøežanùm
náležející kostel byl povýšen na samostatný farní kostel, k jehož pøíjmùm mìly sloužit danì z obce Èíòov Podle darovací listiny ze dne
19. bøezna 1365 odškodnil opat Johann I. z Waldsassenu faráøe ze Sobìsuk za odlouèení od Bøežan. První známý faráø byl Johannes,
1365-1366.
Jako jeho nástupci jsou jmenováni: Faráø Matthäus do r. 1369. faráø Konrad do r. 1375, potom faráø Heinrich Hirsberger. V jedné
listinì ze dne 9. záøí 1386 (S.U.B. È. 675) je zmínìn Niklas jako nájemce fary v Bøežanech a svìdek. V roce 1388 šel Martin Leporis z
Rebgern? Jako faráø Bøežan s Hochpetscherským? Duchovním pastýøem Heinrichem Kletlenbabachem na výmìnu obroèí (prebendy,
dùchodu). Až do roku 1375 je jmenován opat kláštera z Waldsassenu patronem kostela. Další zprávy o zdejším kostele z pøedhusitské
doby nejsou k dispozici.
V pozdìjší dobì se kostel v Bøežanech asi stal kališnickým (utrakvistickým) a v dobì protirefomace po roce 1620 svého
duchovního pastýøe ztratil. Nalézáme jej potom opìt jako filiálku farního kostela v Sobìsukách, do kterého je až do souèasnosti
zaèlenìn. Tento bohatì dotovaný filiální kostel v Bøežanech, kde jsou každou tøetí nedìli uskuteèòovány bohoslužby, byl v roce 1750
pod duchovním pastýøem Johannesem Pecherem pøestavìn. (další viz „Kostel Žabokliky“).
Severnì od Bøežan stojí blízko u obce u silnice do Èíòova pod akáciemi kamenný køíž, zbudován Franzem a Annou
Klemenotovými v roce 1865. Stejný køíž stojí trochu vzdálen jižnì od obce po pravé stranì silnice.
U obce bylo nalezeno vícero nálezù, bohužel se tyto ale ztratily, takže kulturní èasové období nelze zjistit. Nález kostry, který také
zùstal bez povšimnutí; lze sice soudit na nekropole (nekrotický) starých èasù, ale nelze v tomto smìru dìlat jakýkoliv závìr.
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V každém pøípadì je možno pøedpokládat, že Bøežany mohou vzhlížet zpìt na starou minulost, se vší pravdìpodobností až do doby
kamenné.
D ì j i n y o b c e. Podle jedné listiny ze dne 7. bøezna 1185, kterou bere papež Lucius v Èechách se nacházející statky, pozemky
(državy) bavorského kláštera ve Waldsassenu v ochranu (S.U.B. è. 18), patøila k tomuto klášteru i malá ves Prin, která dle
jednohlasného prohlášení historikù je dnešní obec Bøežany. Zda byla tehdy ve vlastnictví kláštera celá obec nebo pouze její èást, není
známo. Ve 14. století nalezneme vedle kláštera Waldsassen i jiné vlastníky. Tak mìl král Jan z Luxemburgu prostøednictvím listiny ze
dne 24. prosince 1332 dát svému vìrnému pøíteli Friedrichu z Egerbergu?, se kterým se tenkrát nacházel v Paøíži, èást Bøežan jako léno
a udìlení léna v roce 1361 potvrdit. V této dobì byl zde ještì klášter Waldsassen majetný, nebo když v roce 1365 byla zbudována nová
fara v Bøežanech a pøíjmy faráøe Buschko v Sobìsukách byly tímto zmenšeny, odškodnil jej klášter roèním úrokem ve výši 1 ¾ kopy z
klášterního dvora v Bøežanech.
Jak se zdá, nepodržel si klášter Waldsassen své statky už dlouho, nebo v roce 1388 prezentuje Sigismund z Koldic pro zdejší kostel
nového faráøe. Pøed rokem 1422 (S.U.B. 398) vlastnil Mathias Koblenczer, žatecký obèan, nìkolik úrokù z Bøežan, které dal chudým
mìsta Žatec. V roce 1490 mìly Bøežany patøit dìdickému podílu Jana Hassensteinského z Lobkovic. O dobì následné nejsou žádné
spolehlivé zprávy. Kolem roku 1848 patøila obec k panství v Krásném Dvoøe. V souèasné dobì je statek v Bøežanech v majetku hrabìte
Èernína.
Ohni byly znièeny v roce 1849 obytný dùm è. 5 vèetnì stájí (majitel Johann Fritschka), v roce 1860 obytný dùm è. 5 vèetnì stájí
(žháøství), dva dny pozdìji panský chlév pro krávy v è. 4 (žháøství stejnou osobou jako u pøedešlého ohnì) a v roce 1903 stodola Josefa
Fritschkav è. 2. Cholera v obci nevládne.
O tažení vojsk je pouze známo, že v roce 1866 bylo 60 mužù pruské pìchoty (infanterie) po dobu dvou dnù v obci ubytováno.
Bøežany jsou rodnou obcí slavného královského, bavorského a vévodského saského komorního pìvce Eugena Gura. Pùsobil u oper
v Mnichovì, Vratislavi, Lipsku, Hamburku koncertoval v Nìmecku, Švýcarsku, Holandsku, úèinkoval pod vedením Richarda
Wagnera na slavnostech v Bayreuthu
Životopis Eugena Gura dle vlastního vyprávìní.
„Narodil jsem se jako syn uèitele obecné školy 8. listopadu 1842 v jedné malé obci v severozápadních Èechách, v Bøežanech u Žatce u
øeky Ohøe. Od svého otce vyhlédnut jako chemik, mechanik nebo stavitel, nastoupil jsem po vyšší støední škole v Rakovníku v roce 1860
na polytechniku ve Vídni, což bylo praktickému smyslu mého otce vzdálené. Mé již døíve ukazující se nadání pro kreslení a hudbu mì
vedlo k umìní „bez chleba“. Ale na umìlecké poklady pøebohatá Vídeò, kde k tomu tehdy ještì byla uvádìna první vystoupení dìl
Wagnera, byla to pøesnì ta pùda pro umìním nadšené, krásy potøebné mladé srdce, kterému se zdál los (údìl) èinoherního pìvce od této
chvíle nejzávidìníhodnìjší na zemi.
Po jednom roce bolení hlavy (kocoviny) nad tím mít vùli oznámit nebo neoznámit jsem se
koneènì odvážil svým rodièùm øíci své velké pøání smìt se stát umìlcem. Když jsem rok nato na Akademii umìní ve Vídni dostudoval
starovìk (Antiku), zamíøil jsem v øíjnu 1862 k cíli své touhy k velice vychvalovanému mìstu umìlcù Mnichovu, kde jsem byl nadšeným
žákem profesora Anschütze. On byl ten, který u pøíležitosti jednoho, malíøi organizovaného zábavného veèera, objevil mùj hlas a
naléhavì mi radil tento svùj pìvecký dar využít a nalézt tak možná své životní povolání. Tak jsem pøišel k Franzi Hauserovi, tehdy
øediteli mnichovské hudební konzervatoøe, u kterého jsem se vedle studia malby u Anschütze, dva roky uèil na konzervatoøi.
Mezitím jsem se pevnì rozhodl plnì se vìnovat scénì a byl jsem také po úspìšné zpìvní zkoušce tehdejším generálním hudebním
øeditelem Lachnerem na tøi roky angažován Dvorní scénou v Mnichovì.
Ale nedoèkavému, vpøed dychtícímu brzy malá zamìstnanost tam už nestaèila a tak jsem v roce 1867 pøijal výhodnou nabídku
Theodora Lobese do novì vybudovaného mìstského
divadla ve Wroclavi.
Tam jsem si založil v roce 1868 s jednou bývalou kolegyní z konzervatoøe vlastní krb a
shledal jsem jej krásným; nádherné úlohy, vysoké uspokojení mého povolání.
Pak byla v roce 1870 vyhlášena válka a souèasnì byly zrušeny všechny smlouvy o angažmá. Pouze Friedrich Haase v Lipsku mìl tu
odvahu nechat hrát dále a tam pro mne poèala v záøí 1870 èinnost, která mì bìhem šesti let pøinesla bezpøíkladné úspìchy jako pìvce
oratorií, koncertního pìvce u publika a tisku. Do této doby spadá i první studium Löwského
balad, které tenkrát ještì nikdo neznal, a nebyly zpívány. Z Lipska jsem také podnikl mé první
koncertní turné do rùzných mìst Nìmecka, Holandska a Švýcarska. V roce 1874 mì mnohokrát navštívil Richard Wagner, který tenkrát
pøijel do Lipska pøipravovat pro rok 1876
plánované pøedstavení v Bayreuthu a byl mì pøidìlen èestný úkol tam pod øízením nezapomenutelného mistra v „Rheingoldu a
Soumraku bohù“ ( „Rheingold und Götterdämmerung“) moci zazpívat hrom, pøípadnì Gunthera.
Od roku 1875 jsem se stal èlenem Hamburského mìstského divadla pod øízením Polliniho,
kterému jsem zùstal osm let vìrný; doby na pocty a úspìchy bohatì požehnané. Z Hamburku
jsem také úèinkoval v nìmeckých operních pøedstaveních v Londýnì, øízené Dr. Hansem Richtrem (1882), kde byli mimo jiné „Mistøi
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pìvci“ jen v èervnu dávaní desetkrát a já zpíval Hanse Sachse.
Když mùj kontrakt v r. 1882 v Hamburku konèil, pøijal jsem po úspìšném hostování víceleté angažmá v Mnichovì, mìsta mých
prvních mládeneckých pokusù a to pod vedením generáního intendanta z Perfallu,? kterého pozdìji následoval Ernst Possart. Léta
1886 a 1889 mne vidìla v neporovnatelném Bayreuthu jako Marke, Amforatsa Hanse Sachse. Z Mnichova z velké èasti podniknutá
koncertní turné mne zavedla nejvíce do Berlína, kde jsem našel vždy nadšené pøijetí jako zpìvák písní a balad. Od roku 1902 jsem ze
zdravotních dùvodù odøekl veškerá veøejná vystoupení a vìnoval jsem se vyuèování.“
Eugen Gura zemøel dne 26. srpna 1906 ve své vile v Aufkirchenu u Starnbergu.
Dle dostupných dokumentù zpracoval Jaroslav Kubelík
Zábava
Ve dnech 26. a 27. srpna probìhl 9. roèník mezinárodního støetnutí „Žabo-obcí“, kterého se zúèastnila 10-ti èlenným
družstvem i naše obec a to Nové Sedlo-Žabokliky. Mezinárodního setkání se zúèastnilo celkem 7 obcí, z toho dvì obce Slovenské
republiky a 5 obcí Èeské republiky, poprvé Obec Žabeò z okresu Frýdek Místek a uskuteènilo se ve slovenské Obci Žabokreky.
O své dojmy se s námi v krátkosti podìlila úèastnice setkání paní Hana Kovandová.
V pátek 26.8., kdy jsme dorazili do Obce Žabokreky, jsme byli pøivítáni starostkou obce. V místì již byla pøítomna vìtšina pozvaných
obcí. Po obèerstvení nás starostka seznámila s hlavním programem pøíštího dne. Poté následovalo posezení pøi hudební produkci
Country kapely. V sobotu 27.8. v ranních hodinách dorazili i poslední úèastníci a to z Obce Žabokreky nad Nitrou. Na øadì byla
prohlídka blízkého okolí. Usedli jsme na 3 traktorové valníky a nìkteøí z nás do dvou koèárù s koòským spøežením. Po poštovské cestì
jsme dorazili do muzea slovenské dìdiny. Kde jsme obdivovali døevìné chaloupky, døevìnou školu a kostelík, ve kterém i dnes probíhají
svatební obøady.
Po návratu do sportovního areálu byl ve 14,00 hod. zahájen hlavní program, ve kterém se družstva všech zúèastnìných obcí pøi
soutìžních disciplínách zábavného i sportovního charakteru, snažila o co nejlepší umístìní.Naší obec reprezentovali Roman Kovanda
senior, který byl vlajkonošem pøi zahajovacím ceremoniálu, dále Jan Luxa, Lucie Strožová, Andrea Svobodová, Ludìk Göri, Hana
Kovandová ml. a Roman Kovanda ml. Naší obec zastupovali také Milan Hoøejší a Radek kajman Komoráš, který se nejen svou
organizátorskou èinností, ale i moderováním tìchto akcí od jejich poèátkù, stal již neodmyslitelnou souèástí tìchto mezinárodních
setkání.
Podrobnìji se o této akci zmíníme v pøíštím zpravodaji.

Sport
Vracíme se k turnaji v odbíjené o pohár starosty Obce Nové Sedlo, o kterém jsme vás informovali v minulém zpravodaji. Dnes
pøikládáme fotografie vítìzù a všech úèastníkù turnaje.

1. místo
Kateøina Lacková a Roman Kovanda

2. místo
Miloš a Svìtla Kubalíkovi

Turnaje se zúèastnii jako hosté Miroslav Naxera na snímku s Marcelou
Štefanovou

Tøetí místo Jaroslava Holièová a Jiøí Blochin. Ve svém sportovním zápalu se pravdìpodobnì nestaèili zúèastnit pøedávání cen, nebo
chyboval fotoreportér Aleš Háva, proto vám tuto sportovní dvojici zobrazujeme pøi plném sportovním nasazení.
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Spoleèné foto sportovních nadšencù v plážovém volejbalu o pohár starosty
Obce Nové Sedlo

Tìlovýchovná jednota Nové Sedlo:
2. kolo, TJ Nové Sedlo Libèeves ,3 : 2 (1 : 1)
První domácí zápas v nové sezónì zaèal pro domácí opìt
samozøejmostí. Asi po deseti minutách hosté zahrozili a vstøelili
úvodní branku. Ve 35 minutì domácí zahrávali standardní situaci,
kde za faul na domácího hráèe šel hostující pøedèasnì do sprch. K
míèi se postavil Jakub Majoros, ale nedal. Rozhodèí ale dal
opakovat a to už se nemýlil a vymetl brankáøi v šibenici pavuèinu
1:1. Po zmìnì stran se v 50 minutì trefil Vladislav Korf 2:1.
Pøišlo støídání, Petra Böhma nahradil Ludìk Zedník. V 65 minutì
si o balón øekl Josef Bašta a malé sólo zakonèil støelou do hostující
sítì 3:1. Marek Živníèek odstoupil ze høištì v 70 minutì a nahradil
ho Jaroslav Štancel. V 80. minutì po druhé žluté byl vylouèen i
domácí hráè Michal Hon. Domácí ještì stihli pøidat jednu branku,
která byla poslední, a stav zápasu skonèil na vítìzných 3:2.

Foto J.Kubelík - Radost hráèù TJ Nové Sedlo po vyhraném zápase
3 kolo, Spartak Lubenec - TJ Nové Sedlo, 3.9.2011 od 14,00 hod. na høišti Spartaku Lubenec Text pøevzat z internetových stránek TJ Nové Sedlo

V mìsíci srpnu se mamince Štìpánce Kuèerové narodila dcera
Hanièka Doležalová Pøejeme hodnì zdraví.
Kvíz - hudební nástroje
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