Novosedelský
únor 2013
zpravodaj

èíslo 2 roèník III.

V

ážení spoluobèané, zaèátkem roku podává obec
rùzné žádosti o finanèní
pøíspìvky na realizaci plánovaných akcí. Nejinak tomu bylo i
letošní rok, kdy obec požádala na
stavbu víceúèelového høištì,
rekonstrukci fary, komunikaci,
zateplení oken a výmìnu kotlù v ZŠ
a MŠ Nové Sedlo, pomùcky pro
kroužek malých fotbalistù aj. V
pøípadì poskytnutých financí
dojde k rychlejší realizaci plánovaných prací. V opaèném
pøípadì to samozøejmì neznamená, že k uskuteènìní prací
nedojde, ale bude se muset, dle
finanèních možností, postupovat
pomaleji. Spoustu prací zastanou
naši zamìstnanci s odsouzenými a
i pro letošní rok je pøipravena øada
oprav (chodníky, ploty, fara,
zeleò…).
Upozoròuji obèany, že stále
platí Obecnì závazná vyhláška è.
3/2012 o ochranì ovzduší, která
zakazuje spalování suchých
rostlinných materiálù v zahradách! Odpad biiodpadu bude
opìt vyvážen každé pondìlí viz
informace ve zpravodaji.
Závìrem Vás zvu na veøejné
zasedání ZO, které se koná každou
poslední støedu v mìsíci a budu
vìøit, že se budeme vídat ve vìtším
poètu, než tomu bylo dosud.
Pøeji Vám hezké dny a vìøím, že
už nás èekají jen teplé a sluneèné
dny.
Petr Sýkora, starosta
Jubilea
od 1.3. do 31.3.2013
V mìsíci bøeznu oslaví
svá životní jubilea tito
obèané:
Jiøina Brhelová - Nové Sedlo
Anizia Krejèová - Nové Sedlo
Anežka Buriánová - Žabokliky

Blahopøejeme a pøejeme
hodnì zdraví, spokojenosti
a pohody.

Vážení ètenáøi zpravodaje,
osvìtleme si, jaké pranostiky se vztahují k mìsíci únoru a bøeznu. Naši pøedkové vycházeli ze
svých dlouholetých zkušeností a nepotøebovali k tomu nejmodernìjší meteorologické
pøedpovìdi, které se i v souèasné dobì z èásti rozcházejí s realitou. Pøipomeneme vám nìkteré
staré pranostiky: napøíklad „Na Hromnice jasná noc, bude mrazù ještì moc.“, „Únor teplý bøezen chladný, únor studený - srpen horký.“, „Jestli únor honí mraky, staví bøezen
snìhuláky“ nebo „Leží-li koèka v únoru na slunci, jistì v bøeznu zaleze za kamna.“.
Sluneèných dní bylo v letošním únoru poskrovnu, vyjma nìkolika hodin ke konci mìsíce,
takže je pøedpoklad, že bøezen bude teplotnì pøíjemnìjší. Naopak poøekadlo „V únoru když
skøivan zpívá, dlouhá zima potom zbývá“ pøedpovídá dlouhou zimu. Nechme se pøekvapit,
zda se nìkterá z tìchto z pøedpovìdí vyplní. A na závìr pranostika jistì nám velmi známá
„Únor bílý, pole sílí.“ Tento mìsíc byl na snìhovou pøikrývku zpoèátku skoupý. Až kolem 23.
února zaèíná snìžit, a k velké radosti dìtí napadá zhruba 20 cm snìhu. A protože si ho za celou
zimu moc neužily, snaží se využít každou volnou chvíli k zimním radovánkám. Zima se s
námi rozlouèí jarní rovnodenností. Zpravidla se jarní rovnodennost koná 20. nebo 21. bøezna
daného roku. První jarní den 2013 pøitom letos pøipadne právì na 20. bøezna, kdy noc bude
trvat stejnì dlouho jako den – tedy 12 hodin.

Od pondìlí 11.3.2013
se bude opìt odvážet bioodpad z
Vašich dvorù a zahrádek. Prùbìh bude
stejný, jako v loòském roce tj. bìhem
každého pondìlí.
(Rád bych Vás požádal, aby jste
bioodpad dávali pøed dùm maximálnì
1 - 2 dny pøed svozem a pøipravené
tak, aby zamìstnanci obce mìli
jednodušší nakládání - zvláš trávu,
vìtve...)

TERMÍN SVOZOVÉ SOBOTY
NADMÌRNÉHO ODPADU V ROCE 2013
23. bøezna 2013
8.00
8.30
9.00
9.30

- 8.30 hod.
- 9.00 hod.
- 9.30 hod.
- 10.00 hod.

Èíòov - náves
Bøežany - náves
Chudeøín
Žabokliky - rozcestí za
budovou mysliveckého
sdružení
Sedèice - za budovou Kontis
Nové Sedlo - pøed horní
hospodou

10.00 - 10.30 hod.
Výmìnou hlavic u veøejného 10.45 - 11.15 hod.
osvìtlení obec dosáhla 65% úspory na
el. energii a úspory na opravách, které
Od 8.00 hod do 14.00 hod. bude pro všechny
èinily v uplynulých letech cca 75.000,umožnìn
pøístup ke kontejnerùm na sbìrném
Kè.
dvoøe
v
Novém
Sedle.
Myslím, že bylo dobøe, že jsme
Pouze
po
domluvì
s panem starostou bude
vybrali nové sodíkové hlavice namísto
možné
odvézt
vìtší
množství
odpadu od Vašeho
vychvalovaných LED svítidel. Urèitì
domu
nakládání
bude
provedeno
za pomoci
každý vidí, kdo projíždìl ve veèerních
žadatele
a
zamìstnancem
obce.
Ne,
jak
tomu bylo
hodinách obcí Liboèany nebo
pøi
posledním
svozu,
kdy
hromady
odpadu
pøed
Èejkovice, velký rozdíl jak v rozsahu
domem
nakládali
pouze
zamìstnanci
obce
a
svítivosti, tak v nepøirozenosti LED
majitel
hromady
pouze
pøihlížel!!!
svítidel.
Petr Sýkora, starosta

Usnesení
z 2. zasedání ZO ze dne 27.2.2013
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo:
- aktualizaci Rozvojového strategického dokumentu Obce Nové Sedlo
- Rozpoètové opatøení è. 1/2013
- úèetní závìrku Obce Nové Sedlo k 31.12.2012
- poskytnutí finanèního pøíspìvku ZŠ a MŠ Nové Sedlo (ve spolupráci se Sev.
pískovny a štìrkovny s.r.o.) na realizaci školy v pøírodì v roce 2013
- poskytnutí finanèního pøíspìvku na turnaj ve stolním tenise
- poskytnutí finanèního pøíspìvku na charitu po výbuchu plynu ve Frenštátì pod
Radhoštìm
Poznámka: s úplným znìním usnesení se mùžete seznámit na úøední desce
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INFORMACE obecního úøadu
I v tomto zimním mìsíci pokraèují práce na
rekonstrukci vnitøního interiéru fary v Novém Sedle. Na
pøiložených fotografiích vás seznamujeme se stavem, v
jakém se po odkrytí podlah a omítek nachází vnitøní nosná
konstrukce budovy. Všimnìte si hlavnì, na jakém
nebezpeèném základu byl postaven jeden z vnitøních
komínù. Na demolici poškozených stavebních prvkù a
jejich stavební náhradì, aby vše odpovídalo souèasným
normám a pøedpisùm, se za odborného stavebního dozoru
podílejí zamìstnanci obce a odsouzení z Vìznice Nové
Sedlo.

Keramický kroužek
21. února 2013 byla zahájena èinnost keramické dílny v
Základní a mateøské škole Nové Sedlo. Keramický
kroužek pro dìti probíhá vždy v pondìlí od 13:00 do
14:30 hod. pod vedením paní uèitelky Holé. Dospìlí se
scházejí v sudé týdny ve ètvrtek od 17.00 do 20.00
hodin.

foto: Petr Sýkora a Jaroslav Kubelík

Nepovolené kácení stromù ve volné
pøírodì
V pøedchozích zpravodajích jsme vás informovali o nešvaru,
který i pøes dùrazná opatøení a hrozící sankce pøetrvává. Jedná se
o nepovolené kácení nejen náletových keøù, ale i vzrostlých
stromù, které nìkterým našim spoluobèanùm slouží k otopu. V
poslední dobì policejní hlídka pøi kontrolní èinnosti zjistila, že na
bøezích potoka Liboc se za zvukù motorové pily nìkolik obèanù
ze Sedèic snaží neoprávnìnì kácet stromy s tím, že jim to povolil
starosta obce. Po konzultaci se starostou obce a vedoucím firmy
Povodí Ohøe, bylo zjištìno, že kácení døevin nebylo
kompetentními orgány povoleno, proto øešení tohoto pøípadu
pøevzala Policie ÈR. Veškeré pøilehlé bøehy potoka Liboc jsou
majetkem Povodí Ohøe a proto je nutno se s žádostí o povolení
kácení obracet se na pøíslušného majitele.
Protože pokraèuje poškozování nejen zelenì, ale i jiného
obecního majetku (napø. èekárna, kaplièka, dìtské høištì)
rozhodla se obec zakoupit FOTOPAST. Jedná se o moderní
zabezpeèovací zaøízení, které v sobì kombinuje výhody
kamerových systémù a fotoaparátù. Pokud se po celý den na
støeženém místì nic nedìje, je zbyteèné aby kamera bìžela a
nahrávala záznam. Proto se aktivuje ve chvíli, kdy detekuje
pohyb.
Fotopast byla náhodnì instalována v nìkterých problémových
èástech našich obcí a bude sledovat èást území, zda zde nedochází
k protiprávnímu jednání. Je nutno konstatovat, že fotopast je
pøenosná a bude pøemísována na rùzná místa v našich obcích.
Zdùrazòujeme, že tato èinnost je zamìøena na ochranu majetku a
byla instalována na základì právních pøedpisù.
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Další informace ...
Starosta obce navštívil rodinu Èechových, aby pøedal
nové obèance Anièce Hlaváèkové - Èechové pamìtní
knížku a drobné
dáreèky.
Zamìstnanci obce gratulují k narození Anièky a
pøejí hodnì štìstí a
zdraví.

Pøehled odevzdaného tøídìného odpadu za rok 2012 (v tunách)- Nové Sedlo

Rok 2012

PAPÍR

PLAST

SKLO

NÁPOJOVÝ
KARTON

4. ètvrtletí
3. ètvrtletí

1,101
1,57

0,728
1,133

0,969
1,378

0,026
0,014

2. ètvrtletí

1,133

0,931

1,751

0,016

1. ètvrtletí

0,994

0,681

1,401

0,028

Míra nezamìstnanosti v obcích – Nové Sedlo

k 14.8.2012

k 3.9.2012

k 19.11.2012

k 8.1.2013

Poèet
Míra
Poèet
Míra
Poèet
Míra
Poèet
Míra
uchazeèù o nezamìst. uchazeèù o nezamìst. uchazeèù o nezamìst. uchazeèù o nezamìst.
zamìstnání
v%
zamìstnání
v%
zamìstnání
v%
zamìstnání
v%

Bylinky
Poznáváme léèivé rostliny

45

Koníèkem paní Aleny Stejskalové ze Sedèic jsou léèivé
rostliny a bylinky. Vìnuje se nejen zahrádce, ale i
poznávání volnì rostoucích bylin, které nají velký význam
pøi øešení zdravotních problémù, které nám znepøíjemòují
život. Nemusíme se spoléhat pouze na chemicky
zpracované léky - léèit naše neduhy nám pomáhají i byliny.
Od únorového do listopadového èísla Zpravodaje pro vás
bude paní Stejskalová pøipravovat rubriku, která bude
zamìøena na seznámení veøejnosti s léèivými rostlinami.
Za to, že nás bude svými zkušenostmi a znalostmi
seznamovat jí dìkujeme.
Jaroslav Kubelík, redaktor

Bøeznové záhony se již zaèínají
probouzet a jarní sluníèko vytahuje paprsky
kvìty cibulovin a nìkterých trvalek. S
pøíchodem jarního poèasí se odstartují jarní práce na
zahradì. Pro nìkoho radost, pro jiné pouze starost. Kromì
výsadby nìkterých ovocných døevin, je bøezen pøedevším
mìsícem øezu. Øezání si v bøeznu užijeme vskutku dost od
èerstvì zasazených ovocných stromù, až po rùže a živé
ploty. Tím to však zdaleka nekonèí. Období klidu
odzvonilo i pokojovým rostlinám. Než zaènete s jejich
hnojením, zkontrolujte, zda nìkteré nepotøebují pøesadit èi
rozmnožit
Není na svìtì bylina, aby na nìco nebyla…
Již naši pøedkové vìdìli, že nìkteré rostliny pomáhají
léèit. Všude na svìtì lidé vyhrabávali, rozmìlòovali,
žvýkali, vaøili a zkoušeli nejrùznìjší èásti rostlin ze svého
okolí. A tak byly objeveny mnohé léèivé úèinky rostlin,
které používáme dodnes. Získané poznatky byly pøedávány
a uchovávány po generace, a to nejen ústní formou. První
portréty rostlin nalezneme na tabulkách s klínovým
písmem ze starobabylonské kultury, staøí Egypané
zdokumentovali na 700 rostlinných a zvíøecích úèinných
látek. Za zakladatele moderní medicíny je považován
Hippokrates ( 460 – 377 pø. n.l. ), který mimo jiné vytvoøil
souborné spisy popisující aplikaci rostlinných prostøedkù
pro léèení rùzných nemocí.
V souèasné dobì se navrací zájem o léèivé byliny.
Bìhem nìkolika generací jsme nìkteré naše znalosti
pozapomnìli a plné regály lékáren a dostupnost lékù „na
lusknutí“ nás odvedli od našich starých vìdomostí, že
lékárna je v pøírodì všude kolem nás. Ráda bych vás
pozvala na procházky po našem okolí. Pokud máte chu,

13,89

45

13,89

50

15,43

49

15,12

pojïme se spoleènì podívat, co kolem nás roste a co nám a
našim blízkým mùže pøinést užitek a radost….
Možná, že u nìkterých z vás ještì doznívají pøíznaky
chøipky a nachlazení pro tyto pøípady je dobré doma mít
sušený podbìl, který právì zaèíná rozkvétat….
Podbìl lékaøský ( Tussilago farfara )
Podbìl je jedna z prvních léèivek, které mùžeme najít
brzy na jaøe. S prvním jarním sluníèkem se zaènou na
hlinité pùdì, v pískovnách, na náspech, na rumištích èi
podél cest objevovat zlatavá sluníèka – kvìty podbìlu. Z
mohutného koøene vyrùstají pomìrnì silné oddenky se
zlatožlutým kvìtem, který voní medem. Listy se objevují až
pozdìji, cca za 3 – 4 týdny. Rostlina je asi 15 cm vysoká
Sbírají se kvìty, pozdìji i listy. Kvìty „uštípnìte“ dvìma
prsty a vložte do košíèku èi papírového sáèku (igelitové
sáèky pro sbìr bylin nejsou vhodné). Pokud budete sbírat
listy, dávejte dobrý pozor, zda jsou to opravdu listy podbìlu
a vyrùstají z této rostlinky – pozor na zámìnu.
Vybírejte pouze zdravé rostliny, z vhodných stanoviš
(není vhodné sbírat rostliny u frekventovaných silnic, na
zvláštì chemicky hnojených polích apod.). Vždy, prosím,
mysleme na ochranu pøírody – netrhejte rostliny s koøeny,
vezmìte jen tolik, kolik potøebujete a z každého stanovištì
natrhejte pouze èást rostlin, aby místo nebylo „vysbíráno“.
Po návratu domù rostliny usušte – rozložte je v tenké vrstvì
na nepotištìný papír. Kdo má doma sušièku potravin, mùže
ji k tomuto úèelu také použít, ale teplotu nastavte na nejnižší
stupeò (do 40 stupòù). Dobøe usušené byliny pøi zlomení
praskají a drolí se – tyto byliny mùžete uložit do sklenìných
sklenic a dobøe uzavøít. Chraòte bylinky pøed svìtlem.
Podbìl používáme pøedevším ve formì èaje – pøi kataru
dýchacích cest, pøi suchém a dráždivém kašli èi
chrapotu. Doporuèuje se pít nìkolikrát dennì s medem.
Podbìl se také používá k výplachu a kloktání pøi lehkých
zánìtech sliznic ústní dutiny a nosohltanu (pøíprava stejná
jako u èaje – nechat vystydnout).
Pøíprava èaje - vrchovatou lžièku byliny na šálek èaje,
spaøíme horkou vodou a necháme louhovat. Délka
louhování je uvádìna od rùzných bylináøù velice rùznì, a to
od 1 – 2 min. u èerstvých bylin až po 15 min. u sušených.
Osobnì používám krátké louhování u èerstvých bylin ( cca
2 min ) a u sušených nechám byliny louhovat déle, asi 13
min. Máme-li nasbírané také listy podbìlu, smíchejte s
kvìtem 50 : 50.
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pokraèování ze strany 3...
Èaj neužívejte v tìhotenství a v dobì kojení. Celková
doba užívání èaje by nemìla pøekroèit 4 - 6 týdnù.
Pøeji vám úspìšné nalezení a krásnou jarní procházku.
Na setkání pøíštì se tìší a na vaše názory, pøipomínky,
komentáøe a osvìdèené recepty, které mùžeme spoleènì
sdílet

Alena Stejskalová, Sedèice
al.stejskalova@seznam.cz
Je bøezen ještì mìsícem knihy? Na tuto otázku neexistuje
jednoznaèná odpovìï ano èi ne. Pro nìkteré ètenáøe zùstává
dodnes bøezen synonymem Mìsíce knihy, jiné naopak odrazuje
ideologická nálepka tohoto termínu. První roèník Mìsíce knihy
se konal v roce 1955. Zrod tohoto kulturního projektu byl spojen
s oficiálními místy, a proto se Mìsíc knihy tìšil od svého vzniku
pøízni vládnoucího establishmentu. Jednalo se vlastnì o
ideologickou propagandu totalitního režimu akci, která vznikla
za úèelem propagace knih. Po sametové revoluci v roce 1989
pøestal být Mìsíc knihy oficiálnì øízenou akcí.

službou. Pøihlásilo se celkem 7 stavebních firem, ze kterých
výbìrová komise vybrala firmu REKOS v.o.s. Žatec. Nabídková
cena firmy na stavební práce èiní 10.793.650,- Kè. V mìsíci únoru
jsou práce na DPS zahájeny a pokraèují rychlým tempem. Jsou
demolována stará okna, vybourány pøíèky, demolována støešní
krytina a krovy. V kvìtnu se pokraèuje vybudováním nových
krovù a zaèíná se pokládat støešní krytina. Zaèátkem èervna je
objekt zcela zastøešen. Od základù je postavena výtahová šachta,
jsou zazdívána nová okna. V dalších mìsících pokraèují práce na
vnitøních úpravách. V mìsíci záøí 1998 se však práce na DPS pro
nedostatek finanèních prostøedkù zastavují. V roce 1999 práce
pokraèují a to na vnitøních úpravách montáží elektroinstalace,
vodoinstalace apod. Poèátkem mìsíce èervna se provádí
venkovní terénní úpravy.
20. èervence 1999 probíhá v Domì peèovatelské služby
kolaudace. Pracovnice VPP provádìjí úklid budovy. V
dokonèeném zaøízení je celkem 11 bytù, spoleèenská místnost,
ordinace lékaøe pro dospìlé, kde dvakrát do týdne ordinují lékaøi
MUDr. Petr Vít a MUDr. Jaroslava Theuerová. Jednou za ètrnáct
dní ordinuje také dìtská lékaøka MUDr. Anna Faifrová. Dále je v
DPS umístìna knihovna, která je otevøena dvakrát týdnì, místnost
pro peèovatelky a místnost, kde se do budoucna plánuje zøídit
poštovna.
1. záøí 1999 se do DPS stìhují první obyvatelé a to manželé
Bìlohubých ze Sedèic, v následujících dnech pan Hodan z
Nového Sedla. V mìsíci záøí pokraèují úpravy okolního terénu
výstavbou parkovištì a okrasnou terasovitou zdí. V DPS pracují
dvì peèovatelky a to paní Dostálová Bohuslava a Kovandová
Hana. Ke konci roku se obsazují další tøi byty. Celkové finanèní
náklady na rekonstrukci bývalé ubytovny pro èesáèe chmele na
Dùm s peèovatelskou službou èiní 12.922.885 Kè. Státní dotace
èiní 8.250.000,- Kè a investor to je Obec Nové Sedlo, dotuje tuto
rekonstrukci èástkou 4.672.885,- Kè.

Po revoluci se spoleènì s hranicemi otevøel také svìt techniky.
Postupnì se k nám dostávaly nové technologické vymoženosti a
mezi nimi také internet. A tak se v letech 1998 – 2008 stal z
mìsíce knihy – bøezen – mìsíc internetu. Jednalo se opakující
informaèní kampaò, jejímž zámìrem bylo upozornit na význam
sítì Internet, kdy nebyl ještì v Èeské republice pøíliš rozšíøený a
známý.
V dnešní dobì již vìtšina lidí práci s internetem zvládá a malé
dìti berou poèítaè jako samozøejmost. A postupnì docházíme k
závìru, že se málo ète. Proto se v roce 2010 z mìsíce bøezna stává
bøezen – mìsíc ètenáøù. Cílem této celostátnì propagované akce
je oslovit ètenáøe, návštìvníky knihoven i širokou veøejnost a
pøiblížit jim èinnost knihoven s dùrazem na dùležitost ètení.
Jaroslav Kubelík

Rekonstrukce ubytovny na Dùm s peèovatelskou službou
Vrame se o nìkolik let zpìt. Do let které sice nejsou spjaty s
dávnou minulostí, ale pøesto bychom vám rádi pøipomenuli
nìkteré z promìn našich obcí, které zmìnily nevzhledné a
nepoužívané budovy a tím pomohly k estetickému vzhledu
nìkterých èástí obce.
Jednou z takových budov byla ubytovna, která od poèátku 70
let minulého století sloužila k jednorázovému ubytování
brigádníkù, kteøí pomáhali pøi zemìdìlských pracích pøi
pìstování a sklizni chmele, které se v této dobì vykonávaly
pøevážnì ruènì. Když ruèní práci nahradila technika, ubytovna
pøestala plnit svùj úèel a bylo nutno najít jiný zpùsob využití.
V mìsíci únoru 1998 probìhlo výbìrové øízení na stavební
úpravy pøi pøestavbì bývalé ubytovny na Dùm s peèovatelskou
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pokraèování ze strany 4...

Èást fotografií v barevném provedení, vèetnì zpravodajù máte možnost shlédnout na internetových stránkách Obce Nové Sedlo, v
rubrice aktuality: http://www.nove-sedlo.cz/
Kubelík Jaroslav

KULTURA

OBECNÍ ÚØAD
NOVÉ SEDLO
Váz zve na již 9. roèník louèení se
ZIMOU

„HONBA ZA PRVOSENKOU JARNÍ”

v pátek 8.3.2013
v 16.30 hod.
u kaplièky.
Buøty i „èajíèek” jsou pro Vás zajištìny!!!
Sraz u obchodu v Novém Sedle v 16.00 hod.
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HISTORIE
BUDOVA ŠKOLY V SEDÈICÍCH – VÝPIS Z
DOBOVÝCH KRONIK
Na poèátku roku 1926 lidé zamìstnaní na zdejším velkostatku
poèali se starati o zøízení èeské školy. Dìti doposud chodily do
èeské státní školy v Knìžicích, tj. asi 1 hod. cesty. Snaha p.
Buchara a jiných, kteøí aè jen byli dìlníky ve dvoøe, se starali
všemi silami o zøízení školy, byla korunována zdárným
výsledkem. Když nalezena místnost pro školu ve velkostatku,
povolena byla škola výnosem ministerstva školství. Zaøízení
školy opatøilo ministerstvo školství a národní osvìty, které
všechen náklad na školu hradí. Nábytek zakoupilo u fy Krakuš.
Lavice byly pøevzaty ze státní školy v Žatci.
Dne 27. dubna 1927 dostavila se do zdejší obce komise složená
ze zástupcù ministerstva škol. a nár. osvìty a ministerstva veøej.
prací, dále pana inspektora a pana vlád. rady Tauera, aby vyhlédla
vhodné místo na stavbu èeské školy. Komise po nìkolika
návrzích vybrala místo mezi hostincem pana Zimmermanna a
panskou sýpkou.
V mìsíci listopadu 1929 dostavila se na zdejší školu komise
sestávající se ze zástupcù ministerstva školství a národní osvìty,
okresního úøadu, inspektorátu a zdejšího velkostatku. Pøišli, aby
opatøili vhodnìjší umístìní pro školu, jelikož dosavadní umístìní
bylo zoufalé. V téže dobì objevily se v èasopise Národní Politika
tyto obrázky se slovním doprovodem:
„Èeská hranièáøská škola v Sedèicích na Žatecku a její
hlavní vchod
Smutný obrázek, bolestný, tím bolestnìjší, že po desátém
výroèí naší samostatnosti, jestli nìco podobného vùbec ještì
možné v Èechách, zatímco Nìmci mají pomìrnì krásné školy, po
odchodu našich dìtí, až nadbyteèné. Nezávidíme nìmeckým
krajanùm pìkných budov. Jsou právem spokojeni a nemají vìru
pražádné pøíèiny si stìžovati na Èechy. Ale národ Komenského
žádá, aby nebyl ve své domovinì tak køiklavì odstrkován. Do tak
hrozných místností, jež se hodí snad za ovèín, pokud by tam
ponechati chtìl hospodáø dobytek, posílat musí naši èeští krajané
své dìti. Kéž se ozve èeské svìdomí a vìdomí lásky a povinnosti
všech vìrných Èechù a lidí dobré vùle k našim hranièáøùm!“
Komise vyhledala domeèek pro školu za vsí, bývalé to
bydlištì ovèáka, za velikými stájemi (tzv. „Ovèín“), které
velkostatek zrušilo. Toto rozhodnutí komise znamenalo krok
zpátky. Zdejší menšina zaslala ministerstvu školství a národní
osvìty protest proti tomuto rozhodnutí. Protest byl øádnì
odùvodnìn a podepsán všezdejšími Èechy.
V mìsíci lednu 1930 dostavila se opìt komise, aby si
prohlédla dùm èp. 27, který byl na prodej, zda by se nehodil pro
školu. Komisí dùm navrhnut na zakoupení pro školu. Dùm byl
koupen 24. dubna za 71.500,- Kè.
V roce 1930 byla I. tøída umístìna ve staré škole ve
velkostatku a II. tøída v zakoupené budovì èp. 27. Správci školy
dalo dosti práce, než se všichni nájemníci vystìhovali ze
zakoupeného domu pro školu. 1. prosince 1930 slavnostnì
otevøena mateøská škola a opatrovna Ústøední Matice Školské.
Pøi té pøíležitosti uspoøádána velmi zdaøilá besídka s obvyklým
programem. Nato následovala prohlídka novì otevøené a zaøízené
školky v budovì velkostatku – v bývalé uèebnì I. tøídy, která potom
pøesídlila do vlastní
budovy.
O prázdninách pøistoupeno k pøestavbì
školní budovy èp. 27.
Plány vypracoval architekt-stavitel Jíra z Podboøan. Stavbou

povìøena firma J. a W. Giebisch ze Žatce a dozorem na stavbì
rada okresního úøadu Smolík. Stavba mìla býti bìhem prázdnin
dokonèena, ale nebylo tomu tak.
Pøes prázdniny 1931 mìla být ukonèena adaptace zdejší školy.
Leè potíže, jež se bìhem stavby projevily, prodloužily trvání
pøestavby. Uvnitø, pokud to
bylo možné, vytvoøeny „z
bývalého hostince“ zdravé a
prostorné uèebny. Kde jest
nyní zadní uèebna, pøed
opravou byly tam všeliké
komory, ano i chlév a v
podzemí byla krásná lednice,
která musela se zasypati.
Rovnìž nemalé ceny mají
nové záchody splachovací.
Jsou hygienické a velmi se osvìdèují. Separátnì v podkroví
zøízeny z pùdy 2 prostorné pokoje pro øídícího uèitele. Kuchynì
byla jen pøestavena. Správce školy vymohl øadu zmìn bìhem
opravy k lepšímu vzhledu a úèelnosti školy. Jednou z nich je, že se
zvìtšil dvorek, který tím získal pravidelný obrazec, stal se
prostornìjším; koneènì byly kùlny posunuty dále a tím získala na
svìtelnosti zadní uèebna. Koneèné práce byly ukonèeny 15. øíjna
1931 Oprava vyžádala si nákladu pøes 100 tisíc korun èsl., takže
pøibližná cena školy èiní 200 tisíc Kè.
Bìhem prázdnin (1936) byly provedeny tyto stavební úpravy:
oplocena školní zahrada a cvièištì, na dvoøe zøízen chodník,
školní budova natøena na žluto, pøed hlavním vchodem zøízena
øetízková zábrana, v bytì øíd. uè. provedena isolace stropù
popelem a isol. deskami.
Z jara roku 1949 byla rozšíøena školní zahrada pøídìlem èásti
zahrady velkostatku ve výmìøe asi 10 a. Pøidìlená èást byla
vysázena ovocnými stromy – zákrsky. Vsazeno 12 jabloní, 12
švestek a 6 hrušní.
Rok 1953. Budova vyžaduje znaèných oprav, hlavnì novou
krytinu. Tašky na støeše jsou cementové a zvìtralé. Støecha
nebyla dlouho opravena. Okna potøebují velmi nutnì nátìr.
Nejsou natøena pøes 10 let. Proto je barva sešlá až na døevo.
Vodovodní potrubí èasto praská a je zapotøebí je postupnì
vymìnit. Kamna v obou tøídách jsou velmi poškozená a nelze v
nich bez opravy topit. Øeditel školy opatøil nová kamna zn. „RA“
(1 kus) v cenì 10.130 Kè. Za pomoci školnici M.Pražákové natøel
okna v celé budovì. Provedl nejnutnìjší opravy vodovodního
potrubí a klosetù. Ošetøil školní zahradu a celou plochu osázel.
Zajistil generální opravu celé budovy pro rok 1954 ve výši 70.000
Kès. Má být provedena výmìna krytiny – nová støecha, tepelná
isolace (škvára na pùdu) a instalace el. osvìtlení. Komise, která
zjišovala stav budovy (vyslaná ONV) pøiznala nutnost opravy.
Rok 1973. MNV se velmi dobøe stará o školu. V èervnu byla
zahájena oprava školní budovy (omítka, oprava vodovodu a
splachovacích záchodù, okap. roury, støecha aj.). Práce mají být v
brzké dobì dohotoveny, nejdéle do konce prázdnin.
budova bývalé školy dnes

strana 6

Jaroslav Kubelík, kronikáø obce

ZŠ a MŠ Nové Sedlo
27. února 2013 se v naší školièce uskuteènil maškarní
karneval. Dìti si doma se svými rodièi pøipravily masky, ve
kterých se nám pøedvedly na módní pøehlídce, dále
následovala karnevalová diskotéka a rùzné soutìže. Porota,
ve složení paní øeditelky a paní uèitelek, vyhodnotila
nejhezèí masky a nejlepší taneèníky. Tento den jsme
zakonèili karnevalovým prùvodem masek obcí.
Chválíme všechny zúèastnìné.
Petra Holá - uèitelka MŠ

INTERAKTIVNÍ TABULE
V prvních dnech mìsíce února byla do jedné ze tøíd ZŠ
nainstalována interaktivní tabule. Práce s touto tabulí
pøedstavuje moderní výukovou metodu, která pomùže
zkvalitnit a zatraktivnit výuku žákù na základní škole i ve
škole mateøské. Ihned po instalaci se vyuèující zúèastnili
proškolení a tak po návratu z jarních prázdnin dìti na této
tabuli již pracují. Výuku pøijímají s nadšením a to je dobrý
pøedpoklad k tomu, že je vyuèování opravdu baví.
Mgr. Lenka Souèková, øeditelka školy

Ve dnech 6. a 7. 2. 2013 probìhl na základní škole zápis
do 1. tøíd. K zápisu se dostavilo 9 dìtí. Dìti prokazovaly
svou školní zralost v rùzných oblastech jako napø. orientace
v prostoru, znalost základních geometrických tvarù,
poèetní pøedstavy, znalost barev, správná výslovnost nebo
verbální dovednosti. Všichni žáci byli pøijati.
Mgr. L. Souèková, øeditelka školy

INFORMACE PRO RODIÈE!
Dne 14.3.2013 od 15:30 hod. probìhne v mateøské
škole i v základní škole informaèní schùzka ke škole v
pøírodì ve Sklárnì u Žihle. Prosím rodièe, aby se této
schùzky zúèastnili, dìkuji.
Mgr. L. Souèková, øeditelka školy
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SPORT
TJ Nové Sedlo
Vážení sportovní pøátelé,
zimní turnaj NOVOSTAVBY CUP se blíží ke svému
konci. Naši fotbalisté v posledních zápasech ve skupinì
dokázali porazit Sokol Peruc v pomìru 3:0, když se trefili
Fabián, Bašta a Hon a v posledním zápase ve skupinì
porazili stejným výsledkem i Sokol Chožov, když góly dali
Hodas a Bašta 2. Tìmito výsledky se posunuli na 3. místo
tabulky a postoupili tak do skupiny útìchy, do které si
pøenesli 6 bodù. Základní skupinu, v níž hrál náš tým,
ovládl celek Vrbna nad Lesy, který dokázal vyhrát všechna
svá utkání. Z druhého místa postoupil Sokol Lenešice.
Ve skupinì útìchy už se naši fotbalisté utkali s týmem
Blažimi a dokázali ho porazit 2:1 v ne pøíliš povedeném

utkání, góly vstøelili Nguynen Son a Ludìk Varga.
V dalším utkání se naši fotbalisté utkají s celkem Beèova
a s rezervou Postoloprt. Zápasem s Postoloprty, který se
hraje 9.3. od 9h tento turnaj zakonèí.
Poslední pøípravný zápas sehrají naši fotbalisté s celkem
Libìdic na umìlé trávì v Kadani a to v sobotu 16.3. od 14h.
Chtìl bych tímto moc podìkovat všem vìrným fandùm
sedelského fotbalu za podporu v zimním turnaji a zároveò
je pozvat na první jarní kolo, které bude sehráno na
domácím høišti dne 23.3.2013 od 15h s celkem Lipence.
Pøijïte podpoøit sedelské fotbalisty v bojích o dùležité
body v jarní èásti sezóny.
Sportu zdar a fotbalu zvláštì,
Jakub Èerný

MÌSTSKÉ DIVADLO ŽATEC - program na BØEZEN 2013
2.3.
11.3.
16.3.
19 .3.
20 .3.
22.3.
24.3.
25.3.
27.3.
28.3.

17:45
19:00
16:45
19:00
19:00
8:30 a 10:00
15:00
19:00
10:00 a 14:00
19:00

Richard WAGNER: PARCIFAL
Dáma s kaméliemi
Riccardo ZANDONAI: FRANCESCA DA RIMINI
Procházka svìtovou operetou
Gerald CLARK Blues band
Tøi èuníci
O dvanácti mìsíèkách
George & Beatovens
Velikonoèní pohádka
Tøi bratøi v nesnázích

DIGITÁLNÍ KINO ŽATEC - program na BØEZEN 2013
1.3.17:30 /6.3.17:30/8.3.17:30 /9.3.15:00
10.3.15:00/13.3. 17:30 /17.3.15:00
3.3.17:30
3.3.15:00/5.3.17:30 /7.3.17:30
9.3.17:30/14.3.17:30
1.3.20:00 /3.3.20:00 /12.3.17:30
5.3 20:00
6.3.20:00
7.3.20:00
8.3.20:00/ 9.3.20:00/10.3.17:30/14.3.20:00
26.3.20:00/27.3.20:00
10.3.20:00
12.3.20:00
13.3.20:00
15.3.17:30/17.3.17:30/ 23.3.17:30
27.3.17:30/30.3.17:30
15.3.20:00/17.3.20:00/21.3.20:00/23.3.20:00
21.3.17:30/22.3.17:30/23.3.15:00 /26.3.17:30
29.3.17:30/30.3.15:00 /31.3.15:00 /
22.3.20:00

Ètyølístek ve službách krále
Ètyølístek ve službách krále
BABOVØESKY
Hledá se Nemo 3D
Hledá se Nemo 3D
Jeníèek a Maøenka: Lovci èarodìjnic 3D
Gangster Squad – Lovci mafie
Terapie Láskou
Královský Víkend
Martin a Venuše
Martin a Venuše
Bídníci
Hašišbába
Láska všemi deseti
Mocný vládce Oz 3D
Mocný vládce Oz 3D
Smrtonosná past: Opìt v akci
Croodsovi 3D
Croodsovi 3D
Na šrot
více informací na http://divadlozatec.cz
Otevøen nový prodejní sklad
K + M tìstoviny
Pøíkrá 97
Nové sedlo/Žatec
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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