Novosedelský
záøí 2012
zpravodaj

èíslo 9 roèník II.

V

ážení spoluobèané, v tyto
slunné podzimní dny se k
Vašim rukám dostává další
èíslo nového Novosedelského
zpravodaje. Opìt jsme se snažili
pøiblížit Vám uplynulý mìsíc záøí a
to, co se v našich obcích událo.
Dále pokraèují práce na
rekonstrukci fary a okolí - výstavba
plotu mezi farou a parkem, byli
provedeny další práce na škole
(výmìna okapových žlabù, pøidání
jednoho WC a umyvadla ve školce)
a øada menších rùzných prací
vèetnì sekání trávy. Pravidelnì
probíhají pondìlní svozy bioodpadu (trávy, listí, vìtve).
Pøedpokládám, že nebude docházet k pálení tohoto odpadu a tím k
zamoøování našich obcí. Rovnìž, v
den státního svátku 28.9.2012,
probìhl v našem kostele koncert
zpìvaèky, Ireny Budweiserové a
její kapely, který mìl velký úspìch
o èemž svìdèil dlouhý potlesk
všech posluchaèù.
I nadále bych chtìl pøipomenout možnost zasílání Vašich
pøíspìvkù, nápadù èi podnìtù do
Novosedelského zpravodaje, èímž
máte možnost informovat ostatní
spoluobèany.
Na závìr bych Vám všem rád
popøál ještì mnoho slunce, v tìchto
podzimních dnech, dobré nálady a
hodnì pozitivního myšlení.
Petr Sýkora, starosta
Jubilea
od 1.10. do 31.10.2012
V mìsíci øíjnu oslaví svá
životní jubilea tito
obèané:
Štefan Homola - Sedèice
Jozef Kolárik - Sedèice
Blahopøejeme a pøejeme
hodnì zdraví, spokojenosti
a pohody.

Vážení ètenáøi zpravodaje...
jistì nemusíme zdùrazòovat, že poèátek záøí je spojen se zahájením školního
roku, a tím i s povinností zvláštì prvòáèkù a dìtí pøicházející do „mateøinky“ získat
základní poznatky pro své další vzdìlání a zároveò perspektivu pro budoucí život.
Všichni si pamatujeme, že první dny jsou dìti nastupující do Mateøské školy mírnì
rozrušené, když ze zabìhlého rodinného prostøedí pøejdou do vìtšího kolektivu
dìtí. Urèité obavy mají rodièe, prarodièe apod., jak jejich ratolesti tuto situaci
zvládnou. Zpoèátku se to u nìkterých neobejde bez slzièek, pøípadnì malého
vzdoru, ale za pár dní si dìti na kolektivní život zvyknout a nastane i opaèný problém
- dostat nìkdy dìti ze školského zaøízení domù. V pøedchozím zpravodaji nám
pøedstavila nová øeditelka ZŠ a MŠ v Novém Sedle Mgr. Lenka Souèková, svùj
zámìr, jak se s kolektivem nejen pedagogických pracovníkù, ale i ostatních
zamìstnancù školy zamìøí nejen na výuku, ale i zájmovou èinnost školákù a
pøedškolákù, aby školní docházka pro nì nebyla obraznì øeèeno nutností ale
èinností, která je zaujme a stane se pro jejich další vzdìlávání samozøejmostí. K
tomu je nutno, aby rodièe školákù byli v kontaktu s vedením školy vstøícní a pøi
výchovì školákù nápomocni. Vedení Obce Nové Sedlo využilo všech dostupných
možností, aby i nadále zùstala MŠ a ZŠ v Novém Sedle i pøes nìkdy nesmyslné
názory zamìstnancù Ministerstva školství zachována.
Jedno je jisté. Obec, ve které je škola (a nìkdy zcela bez dùvodu zrušena) se stává
pro trvalý pobyt mladých rodin s dìtmi ve školním vìku neatraktivní.
Vrame se však k zahájení školního roku 2012/2013. Kapacita Mateøské školy
byla celkem 20 dìtí. Jelikož se dìtí hlásilo více, bylo požádáno hygienu o výjimku na
25 dìtí (všichni s celodenní docházkou), což zároveò znamenalo vybudování v MŠ
jednoho WC vèetnì umyvadla. Kapacita 25 dìtí byla maximum pro naší MŠ a
jelikož se hlásilo cca 35 dìtí, bohužel, nemohl být zájem rodièù uspokojen. Jak se
vyjádøil náš pan starosta - budova školy není „nafukovací”.
Noví pøedškoláci byli dle data narození rozdìleni do 3 oddìlení:
1 oddìlení: „žlutí motýlci“ Drnzík Matìj, Kubelík Lukáš, Majer Kryštof, Svoboda
Jakub, Šafránek Pavel.
2. oddìlení: „oranžoví motýlci“ Bartálová Eliška, Blažek David, Duongová Anna,
Karlovský Josef, Pospíchalová Markéta, Scheiberová Marie, Stupka Petr, Šedo
Matìj, Václavovský Matìj.
3. oddìlení: „èervení motýlci“ Bidmonová Anna, Brychtová Barbora, Dohnal
Vítek, Findeis Lukáš, Holièová Karolina, Hoøení Jana, Poustka Radek, Schreiber
Leoš, Studnièka Ondøej, Theumerová Alexandra a Žoltáková Julie.
...pokraèování na str. 2

Usnesení
z 9. zasedání ZO ze dne 26.9.2012
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo:
- rozpoètová zmìna è. 5/2012
- prodej èásti pozemku p.è. 394/24 v k.ú. Žabokliky
- prodej pozemkù p.è. 82/6 a p.è. 86/4 v k.ú. Žabokliky
- odkoupení nemovitosti è.p. 15 v Novém Sedle
- revokace bodu è. 7 schváleného z 29. zasedání zastupitelstva Obce Nové Sedlo
konaného dne 5.11.2009
- vypracování studie na kanalizaci v Sedèicích
Poznámka: s úplným znìním usnesení se mùžete seznámit na úøední desce
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Informace obecního úøadu pokraèování ze strany 1...
O patro výš jsou pro 18 školákù pøipraveny dvì po technické stránce velmi dobøe vybavené tøídy: PC a další vizuální
výukové prostøedky.
Do prvého roèníku nastupuje pouze 1 školáèek a to Václavovský Martin.
Ve druhé tøídì zasednou: Jamnická Alexandra, Václavovský Miroslav a Zuska Petr.
Ve tøetí tøídì: Bartálová Lenka, Èerný Vladislav, Hronèová Dominika, Žoltáková Kristina a Rajtová Renata
Ètvrtý roèník: Dohnalová Denisa, Krejèík Martin, Picková Karolína a Šedo Stanislav.
Pátý roèník, po kterém následuje postup do II. stupnì vzdìlávací soustavy: Bidmonová Anežka, Tomiová Marilyn,
Žolták Dominik, Rajtová Kvìta a Tologová Sára.
Redakce zpravodaje, Obec Nové Sedlo a jistì i vìtšina z nás pøeje všem pøedškolákùm a žákùm úspìšné a bezproblémové
absolvování školní docházky.

N

a základì písemných podkladù
a fotodokumentace øeditelky
Mgr. Lenky Souèkové a
starosty obce pana Petra Sýkory,
pøipravil Jaroslav Kubelík, redaktor.

Více fotodokumentace mùžete
shlédnout na internetových stránkách
obce: http://www.nove-sedlo.cz/

Volby do zastupitelstev krajù 2012:

12. a 13. øíjna 2012

Ve dnech
probìhnou v Èeské republice volby do zastupitelstev krajù. Starosta Obce Nové Sedlo
poskytuje tuto informaci o poètu a sídle volebních okrskù v Obci Nové Sedlo:
Okrsek èíslo 1:
Hlavní èp. 6, Nové Sedlo (budova ZŠ a MŠ Nové Sedlo)
Volièi obcí: Bøežany, Èíòov, Chudeøín a Nové Sedlo
Okrsek èíslo 2:
Sedèice èp. 9 (budova knihovny)
Volièi obcí: Sedèice a Žabokliky
Petr Sýkora, starosta obce
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Informace obecního úøadu pokraèování ze strany 2...
Nadále probíhají práce na rekonstrukci fary v Novém Sedle, ale i bývalé farní zahrady. V souèasnosti je dokonèována
výstavba plotové zdi, kde pùlkruhové otvory budou osazeny ozdobnou møíží. Mimo další výsadby okrasných keøù bude
ve spolupráci s Tìlovýchovnou jednotou vhodným zpùsobem (zelení pøípadnì jiným provedením) upravena mezní
hranice mezi parkem a nemovitostmi TJ, tak aby byl zachován pùvodní zámìr využívat park k pøíjemnému posezení, bez
odvádìní pozornosti k subjektùm, které k odpoèinkovému prostøedí nepatøí. Je nutno konstatovat, že vedení TJ pøistupuje
k tìmto úpravám vstøícnì.

Kulturní akce...
Stalo se již svatováclavskou tradicí, že se od roku 2009 uskuteèòují
vždy 28 9. v kostele sv. Václava a nejsvìtìjší trojice koncerty známých
a populárních interpretù, kteøí svùj repertoár zamìøují na spirituály,
blues, a gospely, folkové balady apod. Po Zuzanì Stírské se skupinou
Gospel Time a Spirituál kvintetu, kteøí vystoupili v minulých letech,
letos v této kategorii zazáøila a návštìvníky pøíjemnì pøekvapila Irena
Budweiserová, za doprovodu Víta Fialy, kontrabas, Jaroslava
Šindlera a Miroslava Linky, kytary. Vnitøní prostory kostela byly plnì obsazeny nejen sedícími, ale i stojícími posluchaèi,
kteøí dlouhotrvajícím potleskem dostateènì ocenili koncert Ireny Budweiserové a její doprovodné skupiny. Získaný
dobrovolný finanèní pøíspìvek bude použit na rekonstrukci parèíku mezi kostelem a farou.

Kubelík Jaroslav, redaktor
Více na internetových stránkách Obce Nové Sedlo: http://www.nove-sedlo.cz/
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Spoleèenské akce...
V pátek 7. srpna 2012 probìhla návštìva v rodinì p. Hronèové a pana Procházky. Narodil se jim Tadeášek Hronèo,
vážil 2,5 kg a mìøil 46 cm. Pøestože tady nemají trvalý pobyt, dostal
Tadeášek od Obecního úøadu základní hygienické potøeby,
pamìtní knihu a blahopøání od starosty obce pana Petra Sýkory /viz
foto/. I když novì narozený obèánek spolu s rodièi v rámci
možností obce získá slušné a výhodné bydlení. Je nám známo, že
otázka získání bytu v naší lokalitì je velmi problematická hlavnì
díky majitelùm nevyužitých nemovitostí v soukromém vlastnictví
(viz minulý zpravodaj). Každá rodina s dìtmi, které pomohou s
poèetním stavem zachránit ZŠ a MŠ v naší obci, je pro obec velkým
pøínosem.
Hanka Kovandová

Ještì trochu informací...
Nìco málo k Severoèeským pískovnám a
štìrkovnám Roztyly:

Míra nezamìstnanosti v Obci Nové Sedlo
Název obce
EAO Poèet UoZ
Míra nez. (%)
Nové Sedlo
284
45
15,85

Spoleènost Severoèeské pískovny a štìrkovny s.r.o. (
èlen holdingu SP Bohemia k.s.) je významná spoleènost v
našem regionu. Byla založena v bøeznu 1995 a pùsobí
velmi dobøe do dnešní doby. Tìžbu postupnì provádí na
pronajatých pozemcích od soukromých vlastníkù ,nebo na
pozemcích vlastních kde v souèasné dobì podniká. Pro
zajištìní výroby v nadcházejícím období se snaží
rozšiøovat tìžbu a úspìšnì rekultivuje pozemky již
vytìžené .
Spoleènost zamìstnává z naší obce 6 zamìstnancù.
Svoji èinností podporuje zamìstnanost v našem regionu
nejen pro kmenové pracovníky, ale i nepøímo. Firma
Severoèeské pískovny a štìrkovny s.r.o. dobøe
spolupracuje s obcí v rámci infrastruktury našeho regionu ,
podílí se pravidelnì finanènì na akcích poøádaných naší
obcí ,které jsou zamìøeny na podporu spoluobèanù a dìtí
žijící v naší obci. Sponzoruje naše fotbalové družstvo.
Svojí technikou, štìrky a pískem pøispìli na obnovu høištì.
Pravidelnì finanènì pøispívají na rùzné akce poøádané
místní školou. Významnou pomocí pro naší obecní kasu
byla finanèní podpora územního plánu.
V rámci spolupráce s obcí se spoleènost chová korektnì
a vztah mezi obcí a spoleèností je na velmi dobré úrovni.

htìl bych se s Vámi podìlit o informaci a tou
je naše Základní škola a Mateøská škola, kde
jak víte nastoupila od 1.8.2012 nová paní
øeditelka Mgr. Lenka Souèková. Již pøi pøedávání
funkce, které probíhalo ve dnech 1. až 3.8.2012 bylo
shledáno spoustu nedostatkù. A už v evidenci,
chybìjící tøídní knihy, nezaplacené faktury a další.
Tak, jak se nová øeditelka probírala jednotlivými
dokumenty a šanony, nacházela další a další
nesrovnalosti v písemnostech, které vedla bývalá
øeditelka paní Milsimerová.
Po odchodu bývalé øeditelky a jejích dcer, došlo ke
zlepšení komunikace a pracovních vztahù mezi ZŠ a
MŠ a nejen mezi OÚ, ale i mezi rodièi dìtí, kteøí naši
školu navštìvují. A jsem rád, že zároveò s obsazením
nové øeditelky došlo k nárùstu poètù dìtí, jak v
základní škole tak i v mateøské škole.

Petr Sýkora

Petr Sýkora, starosta

Z údajù Úøadu práce v Lounech zpracovala Hana Kovandová

C

Dopis od ètenáøe:
Vážené vedení obce,
dovolujeme si touto cestou podìkovat Vám za nevšední kulturní odpoledne, které jsme prožili ve Vaší obci Nové Sedlo dne
28.9.2012.
Tak jako v loòském roce jsme se i letos o sváteèní den vypravili na kulturní akci, kterou poøádáte ve Vašem kostele sv. Václava a
nejsvìtìjší trojice. Po hezkých zážitcích z loòska, kdy zde úèinkoval Spirituál Kvintet (28.9.2011) Jiøího Tichoty a Žatecký
pøíležitostní sbor (18.12.2011), který založila v r. 1994 Anna Urbancová jsme se letos tìšili na vystoupení zpìvaèky Ireny
Budweiserové a její kapely. Toto nás opìt velice nadchlo a uspokojilo.
Úžasné prostøedí s perfektní akustikou umocòuje tyto koncertní akce k naprosté dokonalosti k èemuž pøispívá i správný a citlivý
výbìr interpretù do daného prostøedí.
Není to jen zdvoøilostní fráze ale po absolvování všech akcí je to holá skuteènost. Proto Vám pane starosto, asi i za všechny
zúèastnìné, ještì jednou dìkujeme za poøádání takovýchto akcí a pøejeme Vám aby se toto, jak jste ve svém proslovu pøedeslal, stalo
tradicí tohoto sváteèního dne.
V souvislosti s návštìvou Vaší obce se ovšem musíme zmínit i o jiných záležitostech, které nás velmi zaujaly a potìšily v porovnání
s loòským rokem. Nedá se nevšimnout nových parkových úprav kolem kostela, stavebních úprav v okolí fary, celkové úpravy zelenì v
obci a velice nás též upoutal vzhled vašeho fotbalového areálu, kde jsme se byli po koncertì obèerstvit. Trávník by Vám mohlo závidìt
leckteré ligové družstvo. Pøejeme Vám pane starosto a Vašim spolupracovníkùm mnoho úspìchù i v oblasti zvelebování obce, kde
jsou též patrny velké zmìny.
Již nyní se tìšíme na návštìvu v pøíštím roce, co pro nás pøichystáte za pøekvapení.
Mnoho tvoøivých nápadù pøejí stálí návštìvníci z Loun Jiøí Veselý.
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Historie Obce Nové Sedlo ...
V úvodním sloupku zpravodaje jsme vás informovali o zahájení
školního roku v ZŠ a MŠ v Novém Sedle pro rok 2012/2013.
V následujícím pøíspìvku rubriky historie vás seznámíme se
základním obsahem školní kroniky obce Bøežany, která je textovì
obsáhlá a v nìkterých pasážích i obtížnì èitelná. V první èásti se
seznámíte ve struènosti s dìjinami bøežanské školy, která byla zrušena a
nemovitost je v souèasné dobì v majetku Mysliveckého sdružení. V
druhé èásti se dozvíte, jak probíhal školní rok 1946 – 1947. V pøíštím
Zpravodaji zveøejníme nìkteré z dalších kapitol.
Kubelík Jaroslav, kronikáø obce
Dìjiny školy Bøežanech dle zachovalé školní kroniky:
Údobí školství zdejší obce sahá do prvopoèátkù husitské doby.
Bohužel nezachovaly se žádné písemné doklady. První písemný záznam
o zdejší škole je ve farní matrice v Žaboklikách, kde èteme o pastoru
Pleglovi, který zemøel v r 1704 ve stáøí osmdesáti let. Je tedy možno, že
tento uèitel vyuèoval v obci Bøežanech na církevní škole. Opìt dalších
sto let nenacházíme zprávy o škole. Teprve v roce 1804 je ve farní
matrice zaznamenán bøežanský uèitel V.Karel. jak dlouho tento uèil,
není však zase známo. Roku 1851 zemøel a dle starých záznamù
okresního vikariátu v Liboèanech, byly obce Bøežany a Èíòov povinny
vypláceti vdovì po uèiteli, Františce Karlové, vdovský dùchod. Od roku
1836 do roku 1873 uèil ve škole Isidor Gura, otec známého komorního
pìvce. V roce 1856 dostal v užívání bøežanský uèitel pole kat. èísla 190 o
výmìøe 1569 ètv. sáhù. Toto pole mají pozdìjší uèitelé v užívání dosud.
Od dne 1. øíjna 1870 podle nového školského zákona byla školní
obec povinna odvádìti ètvrtletnì bernímu úøadu v Žatci èástku 9 zlatých
45 kr. na služné uèiteli, který byl vyplácen okresní školní radou. 1874 do
roku 1904 uèil zde øídící uèitel František Passolt.
Po dobu písemných záznamù nevyskytly se v obci epidemické
nemoci, až v roce 1879 objevila se epidemie neštovic. Za obì vyžádala
si žáka zdejší školy, která byla uzavøena od 1. dubna do 4. kvìtna 1879.
Kde byla škola umístìna, není opìt známo, ale má se za to, že stála v
místech nynìjší školní budovy. V roce 1888 byla postavena nynìjší
škola. Stavba stála 3573 zl. 7 kr., z èehož obec Bøežany zaplatila 1515 zl.
66 kr. a obec Èíòov 2057 zl. 41 kr.
V roce 1904 odchází F, Passolt do výslužby. Uèil na zdejší škole
celkem tøicet let. Na jeho místo pøišel téhož roku Antonín Stöchl, který
zde uèil až do roku 1923. V roce 1910 byla postavena kolna na uhlí. Ve
školním roce 1923 – 1924 uèil zde Herbert Mesof. Od roku 1924 do roku
1928 pùsobil na zdejší škole Antonín Titlbach. Od roku 1928 – 1930
František Nähring. Od roku 1930 až do osvobozující revoluce v r. 1945
uèil zde Waldemar Fritz. Škola od svého založení byla školou
nìmeckou. Vyuèovalo se jazykem nìmeckým. Teprve rok 1945 pøinesl
obrat. Nìmci byli vypovìzeni a na místo nich pøišli Èeši, aby se ujali
dìdictví otcù z dob husitských. V chmelnicích, na polích, v sadech, na
lukách, v obcích rozjásala se naše èeská øeè, tøída školy oživla èeskými
dìtmi, naplnila se zpìvem èeských písní a stáli jsme s pohnutím a se
slzou radosti v oku, slyšíce hymny „Kde domov mùj“ a „Nad Tatrú sa
blýská“. „Dej Bùh, aby dìdictví našeho zachovalo se nám i budoucím!“
Zapsal 30.12.1945 Vl. Slivenecký
Školní rok 1946-47
Školní rok 1946-1947 zaèal dne 2. záøí 1946. Žactvo bylo uvítáno pøi
školní slavnosti, která byla o osmé hod. ranní. Žactvo bylo zaøazeno do
jednotlivých post. roèníkù a oddìlení. Školní rok zaèal celkem s 17 žáky
a to s 10 chlapci a 7 dívkami.
Ve školním roce pøistoupili 4 žáci a to 2 žáci a 2 žákynì, 1 žákynì se
odstìhovala.
Správu školy vedl øídící uèitel Vlad. Slivenecký. Ruèní práce dívèí a
domácí nauky nebyly vyuèovány. Náboženství øímskokatolickému uèil
Václav Tangl, dìkan øímskokatolické církve v Knìžici, okr. Podboøany.
V mìsíci záøí, dne 13., bylo vzpomenuto úmrtí prvního presidenta

T.G.Masaryka.
Dnem 1. øíjna 1946 odešel øídící uèitel Vlad. Slivenecký k
vojenskému výcviku a škola byla po dobu jeho vojenské služby
uzavøena. Žáci navštìvovali obecnou školu v Novém Sedle až do
návratu uèitele z vojny, tj. 28. února 1947. Obecné škole Nové Sedlo
bylo zaplaceno jako odmìnu 20q hnìdého uhlí.
Pro tuhou zimu a nedostatek uhlí bylo okresním školním výborem
naøízeno uzavøení všech škol od 1. bøezna1947 do 16. bøezna 1947. Dne
17. bøezna zaèalo se opìt vyuèovat na zdejší škole a vzpomenuto 97
výroèí narození prezidenta Osvoboditele T.G.M. Bylo vzpomenuto též
výroèí nejvìtšího èeského pedagoga Jana Amose Komenského.
V mìsíci dubnu a to dne 17. dubna jsou zaznamenány nejvìtší
události zdejší obce i školní obce, V mìsíci prosinci 1946 byli odsunuti
zbylí Nìmci z naší obce a tak do nového roku byla obec Bøežany ryze
èeská. Na usedlostech byli usídleni zahranièní vojáci, Èeši z Volynì –
SSSR. Dne 17. dubna pøišli jejich první rodinní pøíslušníci reemigranti z
Ruska. Shledání bylo radostné. Již dne 21. dubna jejich dìti pøišly do
školy. Pøesto, že se narodily v daleké cizinì, mluvily plynnì èesky, jen
písmo a ètení dìlá èásteèné potíže. Koncem dubna a zaèátkem kvìtna
navrátili se ostatní pøíslušníci rodin vojákù, takže obec se plnì osídlila.
Ve dnech 26. dubna až 30. dubna se ve škole neuèilo, nebo tøíd. uèitel se
ženil.
Dne 4. kvìtna oslavovaly se dny 5. kvìten a 9. kvìten velkolepou
spoleènou slavností. Byli pøivítáni reemigranti, ocenìna jejich práce pro
náš národ a projeven dík pøíslušníkùm zahranièní armády.
V pondìlí dne 5. kvìtna pøišly do školy i ostatní dìti reemigrantù školou
povinné a tak stav školy stoupl na 20 žákù, z toho 12 hochù a 8 dívek.
Dne 14. kvìtna provedl inspekci na zdejší škole inspektor p. František
Kostka.
Veèer, dne 28. kvìtna, byla uspoøádána oslava 63. narozenin
prezidenta Budovatele, dr. Eduarda Beneše. Pøi slavnosti byl promítán
film o prezidentu Osvoboditeli a prezidentu Budovateli. Slavnosti se
zúèastnili i dospìlí.
Promítací pøístroj byl zapùjèen okr. støediskem pro výchovu filmem
ze Žatce. Promítací pøístroj je èasto užíván k promítání filmù jako
uèební pomùcky. Z výtìžku filmových pøedstavení byl uhrazen školní
výlet, poøádaný dne 22. èervna 1947. Jelo se autobusem. Navštívili jsme
zámek a hrob T.G.M v Lánech. V Praze shlédli jsme Hradèany, dóm sv.
Víta, lanovkou jeli jsme na \Petøín, kde nejvíce veselí bylo v bludišti.
Odpoledne byli jsme v zoologické zahradì v Troji. Dìtem se nechtìlo
ani jeti domù.
V posledním školním týdnu, dne 25. èervna podnikli jsme
pochodové cvièení do obce Vikletice. Zúèastnili jsme se rùzných
tìlovýchovných a branných závodù. Závodili žáci ze škol Bøežany,
Nové Sedlo a Vikletice. Zvítìzili v poøadí: Vikletice, Bøežany a Nové
Sedlo.
V sobotu dne 28. èervna, pøi školní slavnosti, rozdala se vysvìdèení
a ukonèil školní rok.
Do mìšanské školy v Novém Sedle, která bude zøízena od 1. záøí
1947 odešli: Václav Dìdek, Václav Kaufman a Antonie Kovalèuková,
všichni z Èíòova. Stav žákù byl na konci školního roku: 12 žákù a 8
žákyò.
Po dobu trvání školního roku nevyskytly se nakažlivé nemoci.
Roèní školní docházka byla 98,98%. Složení místní školní rady a
rodièovského sdružení je totéž, jako roku minulého.
V mìsíci èervenci byly vykáceny zmrzlé stromy ve školní zahradì, které
za tuhé zimy a silných mrazù zmrzly. Též zákrsky zmrzly, živá èást
zùstala jen ta, která byla pøikryta snìhem. Pøesto se uchovaly.
V srpnu opravila se školní budova èástkou 10680,- Kè.
Zapsáno v srpnu 1947.
Vl. Slivenecký

TJ Nové Sedlo:
TJ Nové Sedlo
Vážení a milí sportovní pøátelé, nová sezóna fotbalové 3. tøídy je
v plném proudu a naši fotbalisté mají za sebou již polovinu podzimní
èásti soutìže. Dovolte mi tedy, abych Vás podrobnìji seznámil s
prùbìhem vybraných utkání.
TJ Nové Sedlo – FK Žíželice – 3:1
První záøijový víkend zavítali na sedelské høištì fotbalisté ze
Žíželic. Po vysokém vítìzství v Lipenci chtìli domácí potvrdit 3 body
i v domácím utkání. Utkání zaèalo velmi svižnì a domácí šli brzy do
vedení, když se trefil nejlepší støelec domácího týmu Josef Bašta.

Hosté však dokázali do poloèasu srovnat na 1:1. V druhém poloèase
byl domácí tým jasnì lepší. Svojí pøevahu dokázali už v 60. minutì
kdy se opìt trefil Bašta a dal svùj druhý gól v zápase. Na koneèných
3:1 peèetil v 75. minutì Varga. Hosté už se na nic nezmohli a tak se
mohli domácí spoleènì s pøíchozími diváky radovat ze zaslouženého
vítìzství.
Krásný Dvùr – TJ Nové Sedlo – 2:1 (Bašta)
-omlouváme se, ale z tohoto zápasu není podrobnìjší info
JZD Roèov – TJ Nové Sedlo – 1:3 (Varga, Bašta, Vavák)
-omlouváme se, ale z tohoto zápasu není podrobnìjší info

strana 5

TJ Nové Sedlo pokraèování ze strany 5:
TJ Nové Sedlo – Sokol Pátek – 4:1 (Èerný 2x,Varga 2x)
V dalším domácím zápase pøivítali sedelští na svém høišti celek z
Pátku. Utkání zaèalo náporem domácích. Naši fotbalisté dobøe
kombinovali a støela støídala støelu, ale pátecký brankáø odolával. Ve 30.
minutì už se domácí trefili. Domácí Bašta našel krásnou pøihrávkou
Èerného a ten støelou k tyèi otevøel skóre zápasu. Hosté však dokázali
chvíli po obdržené brance vyrovnat. Domácí se však nepoložili a ještì
do poloèasu znovu otoèili skóre na svoji stranu. Záložník Marek Hodas
vystøelil levaèkou do tyèe, balón se odrazil k Èernému, ten pøihrál
volnému Vargovi, který propálil hostujícího brankáøe. Do kabin se šlo
tedy za stavu 2:1 pro domácí. Do druhého poloèasu nastoupili domácí s
ještì vìtším elánem a snažili se rozhodnout utkání co nejdøíve. Jejich
snaha brzy pøinesla ovoce. Opakovala se situace z prvního gólu.
Centrující Bašta opìt našel nabíhajícího Èerného a ten poslal domácí do
dvoubrankového vedení. Hosté už nemìli šanci na zvrat utkání a tak v
80. minutì ještì jednou trefili domácí, když Varga vybojoval balón a
nekompromisní støelou peèetil skóre na 4:1 pro domácí.
Panenský Týnec – TJ Nové Sedlo – 1:1 (Stanèík z p.)
V 8. kole zajíždìli naši fotbalisté na høištì Panenského Týnce, kde
nejsou utkání vùbec lehká a taky se to potvrdilo. Od zaèátku utkání se
èinili obì obrany a ani domácí ani hosté se nedokázali dostat do slibnìjší
šance, která by zavánìla gólem. Místo hezkého fotbalu bylo vidìt
spoustu neèistých zákrokù ze strany domácích, nìkteré byly dost hrubé
a nesportovní. V prvním poloèase gól nepadl a tak se šlo za
bezbrankového stavu. Do druhé pùle nastoupili naši fotbalisté jako
Mìstské divadlo Žatec - program na ØÍJEN 2012
6.10.
9.10.
10.10.
13.10.

19:00
19:00
19:30
18:45

spící panny a místo aby se snažili dát vedoucí gól tak zaspali zaèátek a
hned v 50. minutì proklouzl hostující obranou domácí útoèník a otevøel
skóre zápasu. Hosté však spali dál, v dalším útoku se vykartoval
hostující Tolar, který nepochopitelnì a zbyteènì fauloval a po druhé
žluté kartì se porouèel do sprch. To však hosty nakoplo a zaèali se v 10
tlaèit do útoku. A toto snažení pøineslo ovoce, nejdøíve se domácí hráè
po brutálním faulu porouèel s èervenou kartou do sprch a po té vyslal
Bašta do úniku Kaèenáka, který byl faulován v pokutovém území a
rozhodèí naøídil penaltu, kterou s pøehledem promìnil nejlepší hráè
hostù, stoper Radek Stanèík. Do konce utkání už moc fotbalových
situací k vidìní nebylo. Místo toho se zápas zvrhl v nechutné okopávání
a simulování ze strany domácích, po jedné z tìchto trapných situací byl
vylouèen hostující Bašta, aèkoliv vùbec nefauloval. Utkání tak skonèilo
remízou a hosté si domù vezli velmi cenný bod.
Obrovský dík a uznání patøí všem vìrným fanouškùm, kteøí jezdí na
zápasy a podporují náš tým jak v domácích tak i ve venkovních
zápasech. Vìøíme, že to takhle bude pokraèovat i dál a spoleènými
silami dotáhneme náš tým k co nejlepší výsledkùm.
Další zápasy sehrají naši fotbalisté dne 6.10. na domácím høišti s
celkem Vrbna od 16h. V dalších zápasech pak zajíždìjí na høištì
Høíškova dne 13.10. od 16h. Na domácím høišti se pøedstaví dne 20.10.
od 15:30h proti celku z Èernèic. Poslední zápas v mìsíci Øíjnu sehrají
naši fotbalisté na høišti Zemìch a to dne 27.10. od 14:30h.
Sportu zdar a fotbalu zvláštì.
Jakub Èerný
DIGITÁLNÍ KINO ŽATEC - program na ØÍJEN 2012

8.roèník Miss Chmele a piva ÈR
Básník a koèka
Adriano Trindade & Los Quemados
Gaetano Donizetti: L'elisir d'amore
(Nápoj lásky) – nová inscenace
16.10. 12:00 16:00
Podejte nám ruku - Den SPCCH
17.10. 10:00 a 14:00
Trampoty kmotry Lišky aneb „ Kdo je
nejhloupìjší ?“
18.10. 19:30
Laco DECZI
20.10. 19:00
Koncert The Beatles perfomed By
Brouci Band
23.10. 9:00 10:30 a 17:00
Náš svìt 2012
24.10. dopoledne
Don Quijote de La Ancha
24.10. 19:00
Komici s.r.o.
27.10. 18:40
Giuseppe Verdi: Otello
28.10. 15:00
Køemílek a Vochomùrka
30.10. 19:00
Ubohý Cyrano

11.10. …17:30 /
11.10. …20:00 / 14.10. …20:00 /
12.10. …17:30
12.10. …20:00
14.10. …15:00
14.10. …17:30 / 19.10. …20:00
17.10. …17:30 / 21.10. …15:00
17.10. …20:00

Resident Evil: Odveta 3D
Sousedská Hlídka
Norman a Duchové 3D
Cesta do Lesa
Rebelka 3D
Svatá ètveøice
Hotel Transylvánie 3D
The Words

19.10. …17:30 / 25.10. …17:30 /

Asterix a Obelix ve službách
jejího velièenstva 3D
Posel
Paranormal Activity 4
Hoøí má panenko
Kozí pøíbìh se sýrem 3D
Skyfall – Bond 007
Naboø a ujeï

21.10. …17:30
21.10. …20:00
25.10. …20:00
26.10. …17:30 / 31.10. …17:30 /
26.10. …20:00 / 28.10. …20:00 /
31.10. …20:00

Bližší informace na: http://www.divadlozatec.cz/

Otevøen nový prodejní sklad
K + M tìstoviny
Pøíkrá 97
Nové sedlo/Žatec

KOMINÍK
p. J. Píchal
mob.: 608 910 585

Kontakt: Hruboš Karel - 607 208 190
Šorelová Miroslava - 721 018 095

www.testovinykm.abc-eshop.cz

Nabízím kompletní služby
v oblasti péèe o ruce a nohy:
Manikúra - Nehtová modeláž Pedikúra
Svìtla Kubelíková
telefon 720 266 768
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?prava: Dita S?korov?, kontakt obce Hlavn?27, Nové Sedlo 438 01 starosta@nove-sedlo.cz, tel. 415 786 113, Tiskne: Akord Chomutov.
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