Novosedelský
øíjen 2012
zpravodaj

èíslo 10 roèník II.

V

ážení spoluobèané, opìt
máte pøed sebou další
èíslo Novosedelského
zpravodaje, ve kterém Vám
pøinášíme další zprávy o
aktivitách v našich obcích, které
již probìhly, nebo se naopak
pøipravují. Nechybí i další
zajímavosti z naší historie.
Jen je škoda, že se k nám do
redakce èi na obec dostává
minimálnì pøíspìvkù od Vás,
našich obèanù obce a tím se o
nìkterých aktivitách èi zajímavostech ani nedozvíme, což
je jistì pro nás všechny škoda.
Pomalu se nám blíží období
vánoèních svátkù, dny klidu a
pohody a nejen proto jsme se
rozhodli, že naše obce vyzdobíme vánoèní výzdobou. O
pøipravovaných vánoèních
akcích Vás budeme informovat
v pøíštím èísle. Nebude chybìt
pro naše nejmenší mikulášská
nadílka, dále pak vystoupení
pìveckého sboru Permoníèek Èmeláèek...
Budeme rádi, když pøispìjete
i svými návrhy a nápady, co
všechno zaøadit do kulturních
akcí a i nadále pøipomínám
možnost zasílání Vašich pøíspìvkù èi podnìtù do Novosedelského zpravodaje
Petr Sýkora, starosta
Jubilea
od 1.11. do 30.11.2012
V mìsíci listopadu oslaví
svá životní jubilea tito
obèané:
Pavlína Èechovièová - Žabokliky
Rudolf Spodniak - Sedèice

Blahopøejeme a pøejeme
hodnì zdraví, spokojenosti
a pohody.

Vážení ètenáøi zpravodaje...
ohlédneme-li se za pøedchozím mìsícem záøí, ve kterém probìhlo mimo jiné
zahájení školního roku 2012/2013, musíme se zastavit u úspìšného koncertu
zpìvaèky Ireny Budweiserové a její hudebnì doprovodné skupiny v kostele Sv.
Václava a Nejsvìtìjší trojice. Protože si tyto koncerty získávají na popularitì,
pøipravujeme v pøedstihu smlouvy s interprety a hudebními skupinami, které naváží
na souèasnou koncertní tradici. Jsme pøesvìdèeni, že vìtšinu z vás, kteøí jste se
koncertù zúèastnili, interpreti svým vystoupením zaujali a pøíjemnì pøekvapili. V
zájmu obce je rozšíøení obdobných kulturních akcí v kostele sv. Václava i v
ostatních mìsících roku. Proto pøivítáme vaše návrhy, koho v pøíštím roce do
Nového Sedla pozvat. Buïte nám v této aktivitì nápomocni.
Že se zima blíží i k nám jsme zaznamenali 27. øíjna. Dává nám tím znamení, že je
nejvyšší èas (pokud jsme tak již neuèinili) dokonèit podzimní práce na zahradách,
zazimovat keøe a ostatní rostliny, kterým mrazy nesvìdèí.

2. listopadu si pøipomínáme jeden ponìkud smutný svátek, a to „Dušièky“ –
památku zesnulých, kdy vzpomínáme na ty, kteøí již nejsou mezi námi. Tradicí je
pokládat na hroby blízkých dušièkové vìnce z vìtví, mechu, nebo šišek. Položení
kvìtiny a zapálení svíèky je akt, kterým dáváme svým blízkým, kteøí nás navždy
opustili, najevo, že na nì myslíme. A leckde je to i setkání s pøíbuznými a blízkými,
kteøí jsou od nás daleko, a jindy si na setkání nenajdeme èas… Vzpomeòme a
podìkujme pøedkùm za životy, které nám dali a možná se i omluvme za to, že jsme
pro nì mnohdy nemìli èas a nìkdy jsme ani nebrali vážnì jejich životní zkušenosti.
Bohužel ani tomuto svátku se nevyhýbá komerce. A tak mìjme na pamìti, že úcta k
mrtvému se nemìøí velikostí a cenou kytice, ale že by mìla být v projevu upøímné
vzpomínky, kterou neprojevujeme pouze v den k tomu urèený, ale bìhem celého
roku.
...pokraèování na str. 2

Usnesení
z 10. zasedání ZO ze dne 31.10.2012
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo:
- rozpoètová zmìna è. 6/2012
- Výroèní zpráva školy za období 2011/2012
- poskytnutí finanèního pøíspìvku ZŠ a MŠ Nové Sedlo na nákup svaèinek pro dìti
v mateøské školce Nové Sedlo
- zrušení bytové komise, zmìna zpùsobu výbìru žadatelù o obecní byty
- zvýšení poètu dìtí (z 20 na 25) v mateøské školce Nové Sedlo
- poskytnutí finanèního pøíspìvku ZŠ a MŠ Nové Sedlo na provozní náklady
Poznámka: s úplným znìním usnesení se mùžete seznámit na úøední desce
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Halloween poøádaný ZŠ a MŠ v Novém
Sedle dne 30.10.2012
Halloween slaví mnoho národù, každý po svém.
Zatímco ve støední Evropì mají dušièky klidný prùbìh, v
anglosaských zemích a pøedevším v Americe si lidé na
tento den peèlivì pøipravují pestrobarevné kostýmy na
slavnostní veselice, vydlabávají dýnì, které mají strašit.
Halloween je svátek urèený hlavnì dìtem, které se v tento
veèer vydávají v maskách a pøevlecích strašidel a duchù po
domech pøíbuzných a známých. V posledních letech se
Halloween dostává i k nám o èemž svìdèí poèetná úèast jak
dìtí, tak i dospìlých. Tento svátek oslavily letos i dìti ze
Základní a mateøské v Novém Sedle. 30. øíjna se již do rána
pøipravovaly na veèerní prùvod. V pùl šesté veèer se
poèetný prùvod masek za zvuku bubínkù a jiných nástrojù
vydal obcí na místní høištì, kde dìti v naprosté tmì
probìhly stezkou odvahy. Po návratu ke škole na nì èekal
oheò, špekáèky a èaj.
S jakou vážností k tomu dìti pøistupovaly je vidìt na
následujících fotografiích.

Jaroslav Kubelík, redaktor
Foto Mgr. Lenka Souèková

Informace obecního úøadu...
Vážení spoluobèané, bylo jen otázkou èasu, kdy budeme muset na tyto pøiložené fotografie upozornit, bohužel. V
minulém týdnu jakýsi "vandal" nedokázal udržet své "výtvarné umìní" a podìlil se s ostatními právì na skluzavce, která
slouží našim nejmenším dìtem. Jak jste s tímto výtvorem spokojení? Myslíme, že moc ne a proto doufáme, že si nejen
místa, kde si dìti hrají, kde si rodièe odpoèinou a které slouží ke chvilkám relaxu, budete chránit a udržovat. Protože právì
VY tato místa využíváte. Nebojte se upozornit na tyto a jiné výtržníky, protože jedinì spoleènými silami dokážeme
podobným "osobním projevùm jistým vandalùm bez špetky inteligence" bojovat.
...pokraèování na str. 3
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Petr Sýkora, starosta

V návaznosti na pøedchozí pøíspìvek musíme konstatovat, že øádìní vandalù v obvodu naší obce pokraèuje i nadále.
Po ponièení malby v autobusové èekárnì a skluzavky na dìtském høišti pøichází na øadu kaplièka v Novém Sedle. Jak se
ale máme bránit vandalùm, aby se za pár let z našich obcí nestala pouze zmì jejich „výtvorù“. Najít úèinné øešení je urèitì
složité. Není ani v silách Policie ÈR, aby hlídala a èekala na pøípadného "umìlce". Dobrá rada je drahá, ale záleží i na nás
samotných. K vandalství bychom nemìli jen pasivnì pøihlížet. Proto musíme pouze opakovat - nebuïte k tomuto
problému benevolentní a nebojte se upozornit na vandaly. Pokud jsou tyto jejich výtvory motivovány snahou nìco po sobì
zanechat, je nám jich upøímnì líto. Pøi cestách nejen po naší republice vidíme, že tìmto kulturním památkám je obèany
vìnována patøièná pozornost a to nejenom pøi jejich údržbì. I když tyto kaplièky jsou vìtšinou umístìny na rozcestích a
daleko od vesnic jsou neporušeny a lidé si jich váží. Bohužel v obvodu Obce Nové Sedlo tomu tak není.

Jaroslav Kubelík, redaktor zpravodaje, foto Petr Sýkora

Rekonstrukce komunikací v Novém Sedle
V souèasné dobì prochází rekonstrukcí silnice v ulici
Luèní v Novém Sedle, kde pøi vìtších pøívalových deštích
dochází k zaplavení níže položených nemovitostí a
pozemkù. Další rekonstrukce obdobných nezpevnìných
ulic jsou plánovány i v ostatních obcích.
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Dopravní obslužnost
Jistì jste si všichni všimli, že v druhém pololetí tohoto roku byly realizovány pomìrnì rozsáhlé zmìny jízdních øádù
veøejné autobusové dopravy, které se týkaly zajištìní dopravní obslužnosti i v našich obcích. K posledním zmìnám došlo
od 2.9.2012. Vzhledem k tomu, že tyto zmìny se týkaly èasových poloh spojù, vyvolaly celou øadu pøipomínek. V obcích
Nové Sedlo a Sedèice je poèet spojù jistì dostaèující, do Bøežan ovšem zajíždìjí pouze 3 linky smìrem do Žatce a 3
zpáteèní spoje, do Žaboklik jeden do Žatce a jeden zpìt, do Èíòova a Chudeøína dokonce žádný.
Rádi bychom znali i Váš názor na souèasný stav dopravní obslužnosti, kterou zajišuje Dopravní podnik mìst
Chomutova a Jirkova a.s. Pøipomínky jak jste s provedenými zmìnami v dopravní obslužnosti s odstupem èasu spokojeni,
co je potøeba zmìnit a jak, aby jízdní øády optimálnì odpovídaly Vaším potøebám, sdìlte Obecnímu Úøadu v Novém Sedle
do 15. listopadu 2012.

Další informace...
?
Po dokonèení generální opravy støechy místní fary, byla dokonèena i oprava støešní krytiny na kostele sv.
Václava v Novém Sedle. Tím bylo zabezpeèeno, aby do vnitøních prostor neprosakovala voda a nenièila vzácné fresky v
interiéru kostela.
?
Nedílnou souèástí podzimních prací je úklid spadaného listí z veøejných prostranství našich obcí. Zamìstnanci
obecního úøadu shrabané listí prùbìžnì odvážejí nejenom z veøejných ploch, ale každé pondìlí i ze soukromých zahrad.
?
Obec Nové Sedlo odkoupila za èástku 650.000,- nemovitost è. 15 na ulici Hlavní v Novém Sedle. Po zásadní
rekonstrukci zde vzniknou dvì bytové jednotky, jejichž pronájem novým nájemníkùm, bude v plné kompetenci
zastupitelstva obce Nové Sedlo.

Kulturní akce...
Obecní úøad Nové Sedlo Vás srdeènì zve na
„PODZIMNÍ PÁBENÍ S VÙNÍ PEÈENÝCH BUØTÙ A
BRAMBOR“
pro velké i malé, které se již tradiènì koná 17. listopadu 2012 po 14.00
hodinì u „Kaplièky“ za obcí. Èaj, buøty a brambory jsou zajištìny.
Ukažte všem své létající draky, pøijïte se sejít a užít si krásy podzimu. Jste
všichni srdeènì zváni.

Adventní koncert v kostele sv. Václava
v Novém Sedle

Dìtské
pìvecké
sbory
Permoníèek
a Èmeláèek

V návaznosti na úspìšný adventní koncert Žateckého
pøíležitostního sboru v roce 2011 rozhodl se Obecní úøad
uspoøádat adventní koncert v kostele Sv. Václava i letos. Se
svým vánoèním koncertem vystoupí dìtské pìvecké sbory
Permoníèek a Èmeláèek. Bližší informace budou
zveøejnìny v listopadovém zpravodaji.

Volby do krajského zastupitelstva Ústeckého kraje
konané ve dnech 12.10. a 13.10. 2012
v obcích Nové Sedlo a Sedèice

V pátek a sobotu 12. a 13. øíjna se uskuteènily krajské
volby, které rozhodly, kdo bude další ètyøi roky spravovat
náš kraj. V následující tabulce se mùžete doèíst, jak letošní
volby dopadly v našich obcích, dále zveøejòujeme
srovnání, kolik našich obèanù se zúèastnilo voleb do
krajských zastupitelstev v letech 2000 až 2012 a výbìr
stran, které v tìchto letech obdržely nejvíce hlasù.
Výsledky hlasování – Obec Nové Sedlo – souhrnné informace
Okrsky
zpr.

v%

Volièi v
seznamu

Vydané
obálky

Volební
úèast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných hlasù

celkem
2

2

100

426

145

34,04

145

142

97,93
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Výsledky hlasování – Obec Nové Sedlo

èíslo
1
4
7
8
9
16
22
32
38
40
43
45
53
60
67
70
77
83
93

Kandidátní listina
název
"Obèané mìstu, mìsto obèanùm"
SUVERENITA - Blok JB pro ÚK
Volte Pr.Blok www.cibulka.net
Strana Práv Obèanù ZEMANOVCI
Hnutí PRO! kraj
Strana soukromníkù ÈR
Nár.socialisté-levice 21.stol.
TOP 09 a Starostové pro Úst.kr
Koalice SNK ED a SZSP
Severoèeši.cz
Komunistická str.Èech a Moravy
NESPOKOJENÍ OBÈANÉ!
DSSS-STOP NEPØIZPÙSOBIVÝM!
Èeská str.sociálnì demokrat.
Èeská strana národnì sociální
Obèanská demokratická strana
Strana svobodných obèanù
Komunistická str.Èeskosloven.
Èeská pirátská strana

celkem
2
3
1
9
2
4
4
0
1
10
49
3
2
28
0
11
6
7
0

Platné hlasy
v%
1,4
2,11
0,7
6,33
1,4
2,81
2,81
0
0,7
7,04
34,5
2,11
1,4
19,71
0
7,74
4,22
4,92
0

pokraèování ze strany 4...
Mezi velkou èástí veøejnosti pøevládá názor, že dnešní mládež má minimální zájem o politické dìní nejen v celostátním mìøítku,
ale i v menších aglomeracích. O tom že se to naší obce netýká svìdèí složení volebních komisí pro letošní volby do Krajského
zastupitelstva. Ti z vás, kteøí se voleb zúèastnili, si jistì všimli, že pøevážnou èást èlenù volebních komisí, které jsme již brali za
„stálice“ a dá øíci se nìkteøí z nich zasedali ve volebních komisích mnoho let, nahradili noví èlenové. Proto podìkování patøí všem
èlenùm komisí, a již zasedli v komisi poprvé nebo již mají zkušenosti s prùbìhem voleb a své zkušenosti pøedávají novým èlenùm.
Souèasný zpùsob sèítání volebních výsledkù se zpracovává na diskety Èeského statistického úøadu, a proto je nutné, aby alespoò èást
èlenù volební komise mìla zkušenosti s prací na PC, což pøevážná èást mladých ovládá.

více informací na www.volby.cz

KNIHOVNY

P

odzim již je tady a zima se pokradmu blíží. Práce na zahrádkách pomalu konèí. Ale i v zimním období mùže být veselo. Staèí si
zasednout k pìkné knížce a hned zapomeneme na chmurnou zimní náladu. Každý z nás zná rèení: „Kniha je nejlepší pøítel
èlovìka.“, ale my jsme v poslední dobì na knihy vìtšinou zapomnìli. Jsme natolik vytíženi, že nemáme ani èas ke knihám
usednout. A je to velká škoda. Knihy dnes vìtšinou nenakupujeme, ale chodíme do knihoven, kde jsou dostupné všem. Každý z nás je
jiný, jedineèný. Proto také èteme rozdílné žánry, ale všechny knihy mají jedno spoleèné – jejich èetba je velmi užiteèná, zpøíjemòuje
nám chvíle oddechu. Knihy nám umožòují ocitnout se na kterémkoli místì svìta, prožívat dobrodružství, lásku. Jsou však pøedevším
zdrojem informací, rozšiøují naše vìdomosti. V dnešní dobì, kdy své ratolesti, abychom mìli alespoò chvilku pro sebe, odkážeme na
sledování televize, nebo her na poèítaèi se stává vzácností, že jim po jejich uložení k spánku pøedèítáme oblíbené pohádky. Stává se i
to, že pøedèítající usne døíve než dìti, které èekají na závìr pohádky, a pokud se hlasitìji neozvou, konce pohádky se vìtšinou dozví až
pøíští den.
Pøipomínáme, že i v našich obcích fungují knihovny (v Novém Sedle a v Sedèicích), kde si mùžete vypùjèit knihy dle svých zájmù.
Knihovna Nové Sedlo:

otevírací doba Úterý 15,30 - 17,00
knihovnice pí. Hana Kovandová

Knihovna Sedèice:

otevírací doba Pondìlí 17,00 - 18,00
knihovnice : pí. Helena Kubátová

Knihovna v obci
Sedèice (bývalá
požární
zbrojnice)

Knihovna v
Novém Sedle v

Jaroslav Kubelík

Historie:
V minulém Zpravodaji jsme zveøejnili dvì kapitoly z Kroniky
školy v Bøežanech a to úvod - dìjiny školy a školní rok 1945/46. V tomto
èísle pokraèujeme dalšími vybranými kapitolami. Jedná se o materiály,
které jsou poplatné své dobì a to školní rok1947/48 a 1954/55. V pøíštím
èísle ukonèíme historii bøežanské školy posledními dvìma školními
roky a dobovými fotografiemi.
Školní rok 1947-48
Školní rok 1947-48 zaèal dne 1. záøí 1947. Po dodateèném zápisu
žactva bylo toto rozdìleno do oddìlení a p. roèníkù. Školní rok zaèal
celkem s 21žáky a to s 13 chlapci a 8 dívkami.
Ve školním roce celkem pøistoupil 1 žák a 3 žákynì se odstìhovaly.
Správcem školy je Vladimír Slivenecký. Vyuèováním ruèních prací byla
povìøena výpomocná uèitelka Vìra Kalinová, která se do obce
pøistìhovala a bydlela è.p. 7. Kmenovì jí byla urèena obecná škola v
Sobìsukách. Øím. katol. náboženství opìt uèil dìkan V. Tangl z Knìžic.
Dne 13. záøí bylo na pietní slavnosti za úèasti rodièù žákù vzpomenuto
výroèí úmrtí T.G.Masaryka.

Dne 6. øíjna bylo vzpomenuto bojù u Dukly, kterých se zúèastnili
otcové žákù školy.
Pøedveèer státního svátku, dne 27. øíjna, byla MNV poøádána oslava,
pøi které úèinkovalo žactvo zdejší školy.
Ke dni spoøivosti byla Žateckou spoøitelnou v Žatci vypsána soutìž.
Žactvo se této soutìže zúèastnilo a žákynì Eva Buranská obdržela 3.
cenu pro školy a 3. cenu pro jednotlivce. Jmenovaná obdržela za
odmìnu støíbrnou stokorunu a støíbrnou padesátikorunu.
Mìsíce listopad a prosinec byly mìsíce usilovné práce na škole, kdy
žactvo soutìžilo jednak v prospìchu, jednak v docházce. Vánoèní
prázdniny zaèaly dne 22. prosince a trvaly až do 3. ledna 1948. O
vánocích byla ve škole uspoøádána vánoèní nadílka, pøi které žáci byli
obdarováni ovocem, cukrovím a školními potøebami. Program obstarali
žáci 3.-5. post. roèníku. Zpívali vánoèní písnì a pøednášeli básnì. V
mìsíci lednu zasahovaly do školní práce poltické nesrovnalosti ve vládì.
Vnitøní život obce i školy však nebyl otøesen, pøíslušníci všech
politických stran svornì pracovali na výstavbì obce.
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Ve dnech 21. – 25. února nastaly nejkritiètìjší chvíle národa. Reakèní
živle se chtìly zmocniti puèem vlády. Na stráži však byla dìlnická tøída v
èele s Komunistickou stranou Èeskoslovenska. Dílo reakce bylo
zmaøeno a vláda se utvoøila z øad pokrokových ministrù \národní fronty.
Na výzvu ÚV KSÈ tvoøily se na obcích Akèní výbory národní fronty. V
naší obci byl také ustanoven MAV Nf v èele s Fr, Èerným. Na návrh
místní organisace KSÈ v Novém Sedle byl jsem povolán do MAV jako
místopøedseda. Výnosem min. vnitra nebylo však pøedsedùm MNV
povoleno býti zároveò i pøedsedy MAV Nf a tak jsem byl zvolen
pøedsedou MNV Nf.
Ministrem školství se opìt stal prof. Dr. Zdenìk Nejedlý. Uèitelstvo
nadšenì uvítalo tuto volbu, nebo oèekává, že pod vedením prof. Dr.
Zdeòka Nejedlého bude dán škole nový Školský zákon.
Na návrh Okresního akèního výboru byl ze škol. úøadu odvolán škol.
inspektor Fr. Kostka a na jeho místo prozatímnì povolán uèitel II.
obecné školy v Žatci, František Šimek. Od 1. dubna byl jmenován okres.
školním inspektorem Jan Bartoš, tajemník okresního školního výboru v
Týnci n/Vltavou.
V týdnu od 5. dubna do 10. dubna bylo na škole vzpomenuto 600 let
Karlovy univerzity. Dne 7. bøezna bylo vzpomenuto škol. slavností
výroèí narození T.G.Masaryka.
Dne 18. bøezna se rozstonal na záškrt žák Pavel Hes a proto škola byla od
dne 19. bøezna do dne 24, bøezna uzavøena. Téhož dne však zaèínaly
velikonoèní prázdniny, takže žáci zaèali choditi do školy až dne 31.
bøezna.
Dne 22.dubna se uèitelstvo doèkalo vyjití Nového školského
zákona. Oslavy, která byla konána, zúèastnili se i rodièe žákù.
Proslovem zhodnotil jsem význam školského zákona a též byl
vyslechnut rozhlasový projev ministra školství.
Svátek práce oslavoval radostnì celý národ. Žáci pomáhali na výzdobì
vozu, kterým jsme jeli na okresní slavnost do Žatce. Raostnì jsme
oslavili i 5. kvìten a 9. kvìten. Na den 9. kvìtna pøipadl i „Den dìtské
radosti“. Spoleènì s národními školami v Sobìsukách, Vikleticích,
Stroupèi a Stranné uspoøádali jsme „Den radosti“ a „Oslavu dne
vítìzství“ na ostrovì Èíòovského mlýna. Poøad byl velmi pestrý a
bohatý. Dne 28. kvìtna byly oslaveny narozeniny p. presidenta Dr. Ed.
Beneše.
Na školní výlet jsme jeli dne 10. èervna. Navštívili jsme Klášterec
n/O a zøíceninu hradu Leskova.
Pro vleklou nemoc vzdal se p. president E. Beneš prezidentství.
Národ volil nového p. presidenta a jednohlasnì zvolil dne 14. èervna
Klementa Gottwalda. Žactvo si vyslechlo èsl. rozhlasem volbu pana
presidenta.
Školní rok byl ukonèen 2. èervna, kdy byly rozdány školní zprávy.
Stromy na školní zahradì se ujaly.
Bìhem roku vyskytl se jeden pøípad záškrtu. Jiné epidemické nemoci se
nevyskytly. Docházka za celý rok byla 98,23%.Složení MŠR bylo jako
roku pøedcházejícího.
Žactvo se bìhem školního roku a prázdnin zúèastnilo rùzných akcí:
sbìru odpadových hmot, lahví a mandelinky bramborové.
Byl jsem povolán na týdenní brigádu na výkop planého chmele v
pomoøanském okresu.
V mìsíci srpnu jsme s p. T. Löschnerem postavili døevìnou kolnu
nákladem Kè 2.000,- na škol. dvoøe.
V kvìtnu, dne 30., byly volby. V naší obci nebyl ani jeden bílý lístek a
tak jsme se stali vlasteneckou obcí. Mojí manželce se téhož dne narodila
dcerka, které jsme dali jméno Libuše.
Zapsal v záøí 1948 Vl. Slivenecký
Školní rok 1954-55
Školní rok 1954-55 byl slavnostnì zahájen dne 1. záøí 1954 pøed
budovou školy, kde žáci spoleènì s èesáèi chmele z èáslavského okresu
vyslechli zahajovací poøad ès. rozhlasu.
Protože v budovì školy byli ubytováni èesáèi chmele nezaèalo 1. záøí
pravidelné vyuèování, školní rok byl zahájen až 9. záøí, kdy se zaèalo
pravidelnì vyuèovat.
Øeditelem národní školy zùstává nadále Jindøich Hájek. Škola je
jednotøídní. Pod správou národní školy je i škola mateøská, která jest
rovnìž jednotøídní. Uèitelkou na mateøské škole zùstává Marie
Nadìjová, pìstounkou Marie Hájková. Úklid na národní i mateøské
škole obstarává Anna Löschnerová.
Do zdejší národní školy docházejí žáci z obcí Bøežan a Èíòov. Školní
rok byl zahájen s 20 žáky (9 chlapcù, 11 dívek).Z Bøežan chodí do školy
16 žákù, z Èíòova 3 žáci a z Roztyl 1 žák.
K vyuèování øím. kat. náboženství se pøihlásili 3. žáci.

Do 1. post. roèníku dochází
11 žákù,
do 2. post. roèníku dochází
3 žáci,
do 3. post. roèníku dochází
2 žáci,
do 4. post. roèníku dochází
1 žák,
do 5. post. roèníku dochází
2 žáci.
1. postupný roèník opakuje 1 žákynì.
Dne 24. záøí 1954 byla ustavující schùze SRPŠ (Sdružení rodièù a
pøátel školy). Pøedsedou byl zvolen Mikuláš Dìdek z Èíòova è. 11,
jednatelem zùstává øeditel školy Jindøich Hájek.
Den èsl. armády byl na škole oslaven tøídní slavností, na které žáci
byli seznámeni se vznikem Dne ès. armády a vyslechli poøad školského
rozhlasu.
Dne 28.10.1954 bylo vzpomenuto 9. výroèí Dne znárodnìní. Žáci
vyslechli poøad školského rozhlasu.
V nedìli 7.listopadu žáci provedli škol. slavnost na poèest 37. výroèí
Velké øíjnové revoluce. Této slavnosti se zúèastnili i rodièe dìtí a ostatní
obèané obce.
Dne 23. listopadu bylo vzpomenuto 58. narozenin prvního
dìlnického presidenta s. Klementa Gottwalda.Žáci byli seznámeni se
životem a dílem s. Kl. Gottwalda.
Kvalifikace za I. ètvrtletí škol. roku 1954-55 byla provedena ke dni
20. listopadu pro opoždìný zaèátek školního roku. V I. ètvrtletí bylo
klasifikováno 19 žákù. Všichni žáci prospìli. Bìhem I. ètvrtletí se
odstìhovali žáci: Josef Mieres, Emílie Mieresová, Josefa Èeròanská,
Blanka Hodková a pøistìhovali se žáci Marie Novosadová, Josef
Novosad a Dagmar Krajníková, takže I. ètvrtletí bylo zakonèeno s 19
žáky.
V rámci mìsíce ès.-sov. pøátelství byl žákùm vysvìtlen význam
našeho pøátelství se SSSR. V rámci mìsíce ès. pøátelství bylo
vzpomenuto 75. narozenin J.V.Stalina.
Dne 14. prosince onemocnìla žákynì 1. post. roè. Rùžena
Löschnerová spálou. Jiný pøípad tohoto onemocnìní se ve škole ani v
obci nevyskytl. Zimní prázdniny trvaly od 23. prosince do 2. ledna 1955.
Vyuèování bylo zahájeno dne 3. ledna 1955.
Dne 21. ledna bylo vzpomenuto výroèí úmrtí V.I.Lenina,
zakladatele nového spoleèenského zøízení v SSSR – socialismu.
Dne 29. ledna 1955 bylo ukonèeno I. pololetí škol. roku 1954-55. Ve
druhém ètvrtletí se odstìhovali Vitoušek Sule a Dagmar Krajníková,
takže I. pololetí bylo ukonèeno se 17 žáky. Všichni žáci prospìli.
Pololetní prázdniny trvaly od 31. ledna do 6. února 1955.
2. pololetí školního roku bylo zahájeno se 17 žáky.
Dne 14. bøezna byla na škole provedena vzpomínka na 2. výroèí
úmrtí 1. dìlnického presidenta Klementa Gottwalda. Žáci byli pouèeni o
životním díle Kl. Gottwalda a vyslechli poøad škol. rozhlasu.
V bøeznu se vyskytla na zdejší škole epidemie planých neštovic, která
postihla vìtšinu dìtí, která vyvrcholila dne 2. dubna, kdy ze zapsaných
17 dìtí chybìlo 10 žákù.
Dne 20. dubna byla uspoøádána dìtská besídka v klubovnì ZO ÈSM
v Bøežanech, na které øeditel školy pøednesl referát o významu
pionýrské organisace a 5. žákù pøi této pøíležitosti složilo pionýrský slib.
Pionýrskou vedoucí byla v tomto školním roce Anna Šujanová z Bøežan,
která se velkou mìrou pøièinila o zdárný chod PO pøi zdejší národní
škole.
Dne 28 bøezna oslavili uèitelé svùj 1. uèitelský den na spoleèném
shromáždìní v Žatci, kde byli nejlepší uèitelé vyznamenáni
upomínkovými cenami.
Svátek práce oslavila škola s ostatními obèany zdejší obce úèastí na
májovém prùvodu v Žatci.
V letošním roce oslavil všechen lid ÈSR významné jubileum v
životì naší vlasti, 10. výroèí osvobození ÈSR hrdinnou sovìtskou
armádou. Také zdejší škola oslavila toto výroèí dìtskou besídkou.
Vyuèování ve všech pøedmìtech bylo zamìøeno k tomuto významnému
výroèí.
Dne 30. kvìtna oslavila škola Mezinárodní den dìtí školní besídkou.
Žáci pøednášeli básnì, písnì, taneèky. Na závìr této besídky byl
promítnut film.
Dne 18. èervna byl na všech školách v ÈSR slavnostnì zakonèen
pøedèasnì školní rok 1954-55, ponìvadž celá naše vlast se pøipravovala
na I. celostátní spartakiádu.
ZDAR I. CELOSTÁTNÍ SPARTAKIÁDÌ.
Školní rok byl zakonèen se 17 žáky, z nichž všichni prospìli.
Rovnìž i chování žákù bylo dobré.
Zapsal: Jindøich Hájek.
Výpis z kroniky zpracoval. J. Kubelík
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TJ Nové Sedlo
Vážení a milí sportovní pøátelé, fotbalová sezóna se nezadržitelnì blíží k závìru a našim fotbalistùm už
zbývají odehrát jen 3 soutìžní kola. V mìsíci øíjnu mìli sehrát naši fotbalisté 4 utkání, dovolte mi tedy abych,
Vás blíže seznámil s jejich jednotlivým prùbìhem.
TJ Nové Sedlo – Vrbno nad Lesy - 1:1(Marek Hodas)
V prvním utkání v mìsíci øíjnu pøivítali sedelští fotbalisté na svém høišti celek Vrbna. Utkání slibovalo velmi
zajímavý souboj dvou sousedù na pøedních místech tabulky. Zaèátek zápasu byl svižný. Od úvodního hvizdu se
domácí hráèi tlaèili do brány a chtìli vstøelit úvodní gól. To se jim však nepodaøilo, i když v nìkterých situacích
chybìl jen kousek štìstí. Hosté zaèali vystrkovat rùžky po 20 – ti minutách hry, když domácí zaspali v obranì a
hosté se øítili sami na bránu. Domácí brankáø Vávra však svùj tým podržel. Ovšem v další situaci už tak èisté
svìdomí nemìl. Hostující hráèi zahrávali trestný kop z poloviny høištì. Zahrávající hráè nakopl balón na branku
a ten i s notnou pomocí silného vìtru zapadl za domácího brankáøe. Hosté tedy vedli 1:0. Do druhého poloèasu
nastoupili domácí odhodlaní strhnout výhru na svou stranu. Zaèali obrovským tlakem, ale hostující obrana
stateènì odolávala a z protiútokù dost hrozila, ale domácí brankáø už byl opìt 100% a za svá záda žádný balón
nepustil. Domácí stupòovali svùj tlak a po nìkolika šancích koneènì udeøili. Po levé stranì utekl støídající Jíra,
nacentroval pøed branku pøímo na hlavu Èerného, ten sklepl na Hodase, který se zblízka nemýlil a
nekompromisnì zavìsil. Domácím už se zápas otoèit neporazilo a tak si každý z týmù rozdìlil bod za
zaslouženou remízu.
Høíškov – TJ Nové Sedlo – 2:0
V dalším zápase zajíždìli naši fotbalisté na høištì neoblíbeného soupeøe do Høíškova. Oba týmy zaèaly zápas
velmi opatrnì a vzhledem k nerovnému terénu se kupilo spoustu nepøesností. První poloèas byl celkovì
nezáživný až na pár ojedinìlých šancí ze strany domácích, ale hostující Vávra vše zlikvidoval. Do kabin se šlo
za stavu 0:0. Do druhého poloèasu naši fotbalisté vstoupili s vidinou vstøeleného gólu. Opak byl však pravdou.
Domácí šli do vedení v 60. Minutì když zahrávali volný pøímý kop a hostující brankáø neodhadl dráhu letu a
balón zapadl pod bøevno. Od té chvíle to hosty nakoplo. Po pár minutách šel sám na bránu Tolar, ale brankáøe z
blízka nepøekonal a v zápìtí šel sám na bránu Èerný a ztroskotal též na brankáøi. Hosté se dál tlaèili do
zakonèení, ale tato snaha pøišla vniveè, když utekl domácí hráè a peèetil výhru domácích na 2:0.
TJ Nové Sedlo – Èernèice B – 0:2
Pøedposlední øíjnový zápas sliboval kvalitní utkání. Na høištì Nového Sedla zajíždìlo k prvnímu støetnutí, Bé
mužstvo z Èerniè. Domácí vlétli do zápasu jako uragán a šance støídala šanci, ale gól nepøicházel. Hosté mìli
pouze ojedinìlé útoky, ale nijak nebezpeèní nebyli. Domácí se dostali za první poloèas do 4 gólových šancí, ale
buï jim scházela pøesnost, nebo byl proti hostující brankáø. Do kabin se šlo za stavu 0:0. V druhém poloèase se
útoèilo opìt jen na jednu bránu ale domácí ne a ne vstøelit gól. Nejvìtší šanci mìl domácí Hodas, který gólmana
pøekonal, ale trefil tyè a balón se odrazil ven z branky. A tak udeøili hosté. V 75. Minutì vznikla na hranici
domácího vápna velká skrumáž, jako jediný se nejlépe zorientoval hostující útoèník, našel si v mele míè a
nekompromisnì zavìsil pod bøevno. Domácí chtìli alespoò vyrovnat, ale zbyteèná nedisciplinovanost a kecání
na høišti vyústili pouze v nesoustøedìnost, kterou hosté potrestali druhým gólem. Hosté si tak odvezli z horké
sedelské pùdy všechny body a domácí se tak dále propadají tabulkou.
Zemìchy – TJ Nové Sedlo – odloženo na 17. 11. od 13:30h pro nezpùsobilost terénu
Chtìl bych tímto moc podìkovat všem vìrným fandùm, kteøí pøišli na domácí zápasy a neúnavnì podporovali náš tým.
Chtìl bych se jim zároveò omluvit za extempore, které se odehrálo pøi posledním domácím zápase a slíbit jim že chování
našich hráèù, které bylo trapné a smìšné se již opakovat nebude. Další zápas sehrají naši fotbalisté dne 3. 11. Na domácím
høišti proti celku z Libèevse od 14h. Poslední kolo bude sehráno 11. 11. Kdy zajíždí náš tým na høištì do Lubence s
výkopem též ve 14h. Sportu zdar a fotbalu zvláštì.
Jakub Èerný
Nabízím kompletní služby
v oblasti péèe o ruce a nohy:
Manikúra - Nehtová modeláž Pedikúra
Svìtla Kubelíková
telefon 720 266 768
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Mìstské divadlo Žatec - program na LISTOPAD 2012
6.11.
7.11.
8.11.
10.11.
11.11.
12.11.
14.11.
15.11.
19.11.
20.11.
23.11.
26.11.
28.11.
28.11.

9:00 a 11:00
19:00
8:30 a 10:30
18:45
15:00
10:00
10:00 a 14:00
8:30
a 10:30
19:00
19:00
19:00
19:00
10:00 a 14:00
19:00

K èemu je slunce,když není den ?
Vlèí máky váleèným veteránùm
Zatoulané pohádky
Thomas Adès: The Tempest (Bouøe)
Snìhová královna
Svobodný vìzeò
Jak víla Modrovláska splnila tøi pøání a …
Jak se Honza uèil èarovat
Caveman
Harry Watters
Žatecký pøíležitostní sbor
Velký holky nepláèou
Na kouzelném palouèku
Irské balady

Digitální kino Žatec - program na LISTOPAD 2012
1.11. …17:30 / 4.11. …15:00 / 21.11.…17:30 ( pouze ve 2D )
/ 27.11. …17:30( pouze ve 2D )
1.11. …20:00
2.11. …17:30
2.11. …20:00 / 8.11. …20:00 /
3.11. …15:00 / 13.11. …17:30 ( pouze ve 2D)
3.11. …17:30 /
3.11. …20:00
4.11. …20:00
4.11. …17:30
6.11. …17:30 /
6.11. …20:00 /
8.11. …17:30 ( pouze 2D) / 17.11. …15:00 /
18.11. …15:00 / 22.11. …17:30 /
9.11. …17:30 / 16.11. …17:30 (Pouze 2D)
9.11. …20:00 / 13.11. …20:00 /
11.11. …20:00 / 14.11. …17:30 /
24.11. …17:30 /
14.11. …20:00 /
15.11. …17:30 / 16.11. …20:00 / 17.11. …20:00 /
18.11. …17:30 / 21.11. …20:00 / 25.11. …17:30
15.11. …20:00
18.11. …20:00
22.11. …20:00 / 24.11. …20:00 / 25.11. …20:00
24.11. …15:00 / 25.11. …15:00 /
27.11. …20:00 /
29.11. …17:30 / 30.11. …17:30 /
29.11. …20:00 / 30.11. …20:00 /

Hotel Transylvánie 3D a 2D
Zemì bez zákona
Doba Ledová 4 3D
7 Dní Høíchù
Kozí pøíbìh se sýrem 3D a 2D
Svatá ètveøice
Skyfall – Bond 007
Looper
Ve Stínu
Asterix a Obelix ve službách jejího velièenstva 3D
Druhá šance
Zvonilka: Tajemství Køídel 3D
Rebelka 3D
Expendables: Postradatelní 2
Záblesky chladné nedìle
Svatba mezi citrony
96 hodin: Odplata
Twilight Saga: Rozbøesk - 2.èást
Kletba z temnot
Holky na tahu
Atlas Mrakù
Raubíø Ralf 3D
Váòa
Legendární parta 3D
Obchodníci

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
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