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ážení čtenáři zpravodaje, jak ten čas letí. Novosedelský zpravodaj tímto číslem
žení spoluobčané, opět
zahajuje již třetí ročník svého vydávání. Věříme, že vám čtení zpravodaje
máte před sebou nové
nezevšednělo a stále se těší vašemu zájmu. Měsíc leden oproti prosinci minulého
vydání Novosedelského
roku, ve kterém probíhalo několik kulturně společenských akcí, byl celkem
zpravodaje ajsem moc rád, že o poklidný. Počasí nás nutilo zdržovat se spíše v teple domova. To však bohužel neplatí pro ty,
něj máte stále větší zájem. Když kteří své pracovní povinnosti musí vykonávat ve venkovním prostředí.
V tomto měsíci nás mimo jiné přepadla chřipková epidemie, která některé z nás
jsme s panem Kubelíkem
nepříjemně potrápila a ve většině přinutila ulehnout a věnovat se léčení. Bohužel chřipka se
tvořily první číslo zpravodaje nevyhnula ani části členů redakční rady. Přesto se snažíme, aby obsah zpravodaje zůstal
takzvaně na "koleně" ani ve obsahově na úrovni předchozích čísel. Zároveň se tímto omlouváme za pozdější doručení
snu by mě nenapadlo, že si zpravodaje do vašich domácností.
Zimní měsíce jsou již tradičně zaměřené na masopustní veselí a plesovou sezónu.
zpravodaj u Vás získá takovou
Bohužel,
v některých oblastech tato tradice postupně mizí. V menších obcích,jako je naše,je
oblibu.
(pokud se nepodaří sehnat sponzora, který finančním darem uhradí část nákladů na
I v tomto vydání jsme se pořádanou společenskou akci) uskutečnění prakticky nemožné. Uhradit náklady (otop,
opět snažili Vám přiblížit
elektrika, hudební soubor atd.) pouze ze vstupného je velmi problematické. Jiná situace však
uplynulý měsíc, to co se v byla před lety. Mimo zimní sezóny se taneční veselice konaly i v létě v přírodním prostředí například v lesíku v dnešní ulici Sadová v místech, kde nyní stojí rodinný domek manželů
našich obcích událo.
Doufám, že nám již brzy Wiesingerových a později na betonovém parketu v parku místního zámečku (více v rubrice
kultura).
počasí dovolí zahájit některé
Jaroslav Kubellk, redaktor

V

naplánované
práce, které
budeme realizovat s našimi
zaměstnanci tak i za pomocí
odsouzených s místní věznice.
Tato spolupráce se nám velmi
dobře osvědčila.
Na závěr bych chtěl popřát
dětem krásné prožití jarních
prázdnin.
I nadále bych Vás chtěl
požádat o Vaše příspěvky a
spolupráci
při vydávání
zpravodaje a tím rozšířit jeho
obsah.
Petr Sýkora, starosta

Informaee

olJeenmo úřadu

Odpady:
Již několik let jsou v našich obcích instalovány
velkoobjemové kontejnery určené k třídění domácího
odpadu a to plast, sklo a papír, který nepatří do běžných
popelových nádob, nebo odpadkových pytlů. Bohužel se
mezi námi najdou jedinci, kterým dělá potíže se
přizpůsobit danému trendu. Nechce se nám věřit, že
nedokáží rozlišit jednotlivé kontejnery. Proto pro ty,
kterým je lhostejné, do kterého kontejneru vhazují
odpad, připomínáme, že modrý kontejner je určen k
uložení papíru, žluté kontej nery na plastové obaly od
nápojů a zelený kontejner je určen k uložení skla.
Přitom je nutné papírové krabice a obaly rozložit a
plastové lahve sešlápnout. Výrazně se tak ušetří místo v kontejneru. Sešlápnutých láhví se
vejde do kontejneru 3x více a tak se zlevní celý sběr. Bohužel při pohledu do kontejnerů
zjistíme, že se v nich nachází domácí odpad, který patří do popelnic a při třídění způsobuje
problémy.
...pokračování na straně 2
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Usnesení
z I. zasedání ZD ze dne 30.1.2013
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo:
- žádost TJ Nové Sedlo o zapůjčení VW Transportér na rok 2013
- záměr prodeje pozemku p.č. 764 v k.ú. Nové Sedlo u Žatce
- pronájem bytu č.p. 29/2 v Sedčicich
- koupi nemovitosti č.p. 5 v Sedčicich
- Dodatek
8 ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor s firmou KONTIS
Praha, s.r.o.
č.

Poznámka: s úplným zněním usnesení se můžete seznámit na úřední desce
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bytového domu v
Sedčicích

Zastupitelstvo Obce Nové Sedlo schválilo
odkoupení bytového domu čp. 5 v Sedčicích
(viz foto)
od majitele
pana Jiřího
Hůbschmanna za účelem rekonstruovat tuto
nemovitost na bytové jednotky. Zastupitelstvo
tím chtělo zamezit tomu, aby nemovitost
nekoupil tzv. podnikatel a nenastěhoval do
objektu nepřizpůsobivé občany a tím nezhoršil
občanské soužití v obci Sedčice tak, jak se to
děje v některých obcích a městech. Obec
odkoupila nemovitost za 249.006,- Kč.

Nepovolené kácení stromů ve volné
přírodě
Následující fotografie ukazují, jak si někteří naši spoluobčané
představují, že ušetří za otop na úkor přírody. Zatím nezjištěná osoba
pokácela a poškodila další zdravé vzrostlé stromy pod ořechovkou u
obce Číňov. Ke škodě došlo na pozemku, který je ve vlastnictví Obce
Nové Sedlo. Na základě upozornění navštívil udané místo starosta
obce, který vše zdokumentoval a zajistil odvoz kmene pokáceného
dubu k účelnému zpracování. Jaké asi bylo překvapení osoby, která
vzrostlý dub pokácela, když se dostavila na místo a zjistila, že kmen
stromu se nenachází na svém místě a to včetně větví ořezaných z
okolních stromů.
Protože případy kácení zdravých stromů se stále opakují i v jiných
přírodních lokalitách, zvýší obec kontrolní činnost a v případě zjištění
nedovoleného kácení tuto záležitost předá Policii ČR a přestupkové
komisi v Žatci.
V našem okolí se nachází množství suchých a nemocných stromů,
které by mohly sloužit k otopu, a určitě není problém zjistit si majitele
pozemku a po dohodě s ním vytěžit dřevní hmotu dle zákona.
Poděkování
Co mě v loňském roce skutečně překvapilo, bylo ocenění mé práce Cenou
starosty. Bohužel jsem ze zdravotních důvodů nemohl tuto cenu od starosty
obce osobně převzít. Proto jsem se rozhodl panu Petru Sýkorovi poděkovat
touto cestou. Vážím si toho, že si někdo všiml mé práce a velice si cením toho,
že mi bylo toto uznání uděleno. Děkuji.
Jaroslav Kubelík

Přímá volba prezidenta

České republiky

V měsíci lednu proběhla poprvé v historii České republiky přímá volba prezidenta České republiky. Volba prezidenta
proběhla ve dvou kolech, protože v prvním kole nezískal žádný z 9 kandidátů nadpoloviční počet hlasů. S výsledky voleb
v obou okrskových volebních obvodech vás seznamujeme v níže uvedené statistice.

Okrsková
komise č. 1 v
Novém Sedle
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Okrsky

1.

kolo
2.

kolo

Voličiv
seznamu

Vydané
obálky

%estrany 2
% platných

hlasů

počet

zprac:

v%

2

2

/00

629

337

53,58

337

335

99,41

2

2

/00

632

3/9

50,47

3/9

3/1

97,49

Obec Nové Sedlo - souhrnné
Kandidát
číslo

přijmení, jméno, tituly

I

Roithová Zuzana MUDr. MBA

Občan

2

Fischer Jan Ing. CSc.

3

informace

Politická
příslušnost

Navrhujici strana

1. kolo

2. kolo

Hlasy

%

hlasy

%

KDU-ČSL

4

1,19

X

X

Občan

BEZPP

33

9,85

X

X

Bob ošiková Jana Ing.

Občan

SBB

11

3,28

X

X

4

Fischerová Taťana

Občan

KH

5

1,49

X

X

5

Sobotka Přemysl MUDr.

Poslanci

ODS

12

3,58

X

X

6

Zeman Miloš Ing.

Občan

SPOZ

81

24,17

145

46,62

7

Fran: Vladimír Prof JUDr.

Občan

BEZPP

31

9,25

X

X

8

Dienstbier Jiří

Senátoři

ČSSD

53

15,82

X

X

9

Schw arzenb erg Karel

Poslanci

TOP 09

105

31,34

166

53,37

Míra nezaměstnanosti

Přehled o počtu obyvatel za rok 2012
Obec Nové Sedlo měla k 31.12.2012 celkem 521
obyvatel.
Z toho v obci Nové Sedlo 329, v obci Sedčice 109, v
obci Břežany 35, v obci Číňov 9, v obci Chudeřín 10 a v
obci Žabokliky 29 obyvatel.

I

Platné
hlasy

Volebníúčast Odevzdané
obálky
v%

v obci Nové Sedlo

Úřad práce, kontaktní pracoviště Louny nám sdělil míru
nezaměstnanosti v obci Nové Sedlo. V tuto chvíli bohužel nový
systém nezpracovává výpočty statistik. Údaje, které nám byly
zaslány,jsou pouze orientační, a nejsou zjišťovány každý měsíc. K
dispozicije pouze míra nezaměstnanosti k 3.9.2012 - 15,85% a k
19.11.2012- 17,61%.

Další informace OÚ ve zkratce:

I v letošním roce jsou naplánované
úpravy:

akce a stavební

v obci Nové Sedlo
- vybudování chodníku od DPS k Pohostinství
- rekonstrukce bývalé fary
- oprava chodníku u autobusové zastávky
- v ZŠ a MŠ (osazení izolačních dvojskel, výměna kotlů
ÚTa ventilů)
ajiné ...
v obci Břežany
- zpevnění plochy pro kontejnery
v obci Číňov
- vybudování komunikace okolo návsi + odvodnění točny
- nátěr kapličky
ajiné ...
v obci Žabokliky
- oprava kom un ikace (překop, můstek)
- oprava kostela (v případě dotace)
v obci Sedčice:
- nové oplocení u čp. 5,28,29
- vybudování dětského hřiště
- komunikace (od hospody - v případě dotace)
v obci Chudeřín
- výměna veřejného osvětlení
- zpevnění plochy na kontejnery

• žádáme občany, kteří doposud neuzavřely
nové Smlouvy o svozu kornunálnlho odpadu, aby
ak učinily na podatelně OU nejpozději do konce
února2013
• dále připomínáme zaplacení poplatků za psy a
poplatek za pronájem regulátoru plynu na rok
2013

Pro občany v obcích
Sedčice a Žabokliky
bude vždy každé

poslední pondělí v měsíci
od 15:00 do 17:00 hodin
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otevřena knihovna v Sedčicích
z důvodu zaplacení poplatků a
případných dotazů.

Vě:niee Nové Sedlo
Oslavy Dne českého vězeňství
Věznice Nové Sedlo v pátek 14.12. oslavila Den
českého vězeňství. Zaměstnanci a příslušníci se sešli ráno
na společném aktivu, na kterém ředitel plk. Mgr. Miroslav
Špalek ajeho zástupci zaměstnancům poděkovali zajejich
dosavadní práci a ti nejlepší byli oceněni vyznamenáním.
Poté ředitel předal ceny vítězům turnaje ve stolním tenisu,
který byl uspořádán rovněž ke Dni českého vězeňství.
Následovalo krátké posezení s občerstvením.
Na pozvání ředitele k oslavám Dne českého vězeňství
přijeli do věznice zástupci organizací, úřadů a složek,
které s věznicí úzce spolupracují.
Mezi hosty ředitel
věznice přivítal starostku města Žatce Mgr. Zdeňku
Hamousovou, starostu obce Nové Sedlo Petra Sýkoru,
ředitele Hasičského záchranného sboru územního obvodu
Žatec plk. ing. Pavla Antoše, dále ředitele žatecké
nemocnice, ale i zástupce městské policie, Policie ČR,
státního zastupitelství,
okresního soudu a další hosty.
Během setkání vedení věznice a všichni přítomní hosté
vyhodnotili
dosavadní
spolupráci.
Té si nejvíce
pochvaloval starosta obce Nové Sedlo Petr Sýkora. "Pro
obec pracují odsouzení už delší dobu a sjejich prací jsme
velice spokojeni a nejsou s nimi žádné problémy. Ve
spolupráci s věznicí chceme i nadále pokračovat," uvedl
starosta. Poté si hosté prohlédli prostory věznice, zejména
ubytovny pro odsouzené, specializované oddělení pro
výkon trestu drogově závislých, prostory odborného
učiliště a shlédli výstavku výrobků, které vězni vyrobili v
rámci pracovní terapie nebo během rekvalifikačních kurzů.
Setkání bylo ukončeno obědem. Z věznice si zástupci
jednotlivých složek odnesli na památku dárek z keramiky,
který pro ně vyrobili odsouzení.
V rámci oslav Dne českého vězeňství se nezapomnělo
ani na rodinné příslušníky zaměstnanců. Pro ně byl

Amnestie a volby ve věznici (Nové Sedlo 28.1.2013)
Dílčí amnestie, kterou vyhlásil prezident republiky
Václav Klaus ve svém novoročním projevu, se samozřejmě
týkala i vězňů z Věznice v Novém Sedle. V době vyhlášení
amnestie si ve věznici odpykávalo trest celkem 421 vězňů.
O tom, kdo bude na amnestii propuštěn, rozhodovali přímo
ve věznici soudci Okresního soudu v Lounech. Prověřovali
postupně všechny odsouzené a na svobodu propustili
během prvních dvou dnů 193 vězňů, na které se amnestie
vztahovala. Aby se "bývalí" vězni nezdržovali v obci a
netoulali se po okolí, rozhodla se věznice propuštěné vězně
postupně odvážet do Žatce na nádraží. Zde si žatecká
policie přijala opatření k udržení pořádku. Průběh celé
amnestie v Novém Sedle proběhl v klidu a nebyly
zaznamenány žádné nepokoje ze strany neamnestovaných
vězňů.

odpoledne uspořádán "den otevřených dveří". Ve věznici
se sešli rodiče, manželky, manželé a děti zaměstnanců
starší patnácti let, a všichni se
mohli seznámit s
podmínkami, ve kterých pracují jejich blízcí. Ukázky ze
své práce si pro ně připravili příslušníci eskortní a
zásahové jednotky a psovodi se svými služebními psy.
Příbuzní tak mohli vidět eskortu vězně, střelbu ze služební
zbraně Kraken, vyhledávání drog nebo zadržení pachatele
služebním psem. Mohli nahlédnout i do přistavených
eskortních vozidel. Po ukázkách následovala prohlídka
věznice,
při které si hosté prohlédli
ubytovnu
odsouzených, specializované oddělení, tělocvičnu a další
vybrané prostory ve věznici. Shlédli také výstavku
výrobků odsouzených.
Nakonec byl účastníkům promítnut krátký film z
nedávného
součinnostního
cvičení
se složkami
integrovaného záchranného systému, simulující vzpouru
vězňů. A jaké byly dojmy z návštěvy? "Líbila se nám
ukázka příslušníků eskortní a zásahové jednotky. Nejvíc
jsem byl zvědavý v jakých podmínkách bydlí vězni na
ubytovnách, vidíme to jenom v televizi. Byl jsem docela
překvapen, je to podobné jako když jsem byl na vojně,"
uvedl otec jednoho z příslušníků. "Líbily se nám i výrobky,
které vězni vyrobili," dodal.
Na poradě vedení generálního ředitelství Vězeňské
služby ČR byl schválen 14. prosinec jako Den českého
vězeňství. K tomuto datu se vztahuje významná událost
spojená s utvářením vězeňského personálu po vzniku
Československé republiky. Dne 14.12. 1918 vydal tehdejší
ministr spravedlnosti JUDr. František Soukup nové
nařízení o služebním slibu pro nově nastupující dozorce a
dozorkyně. Do této doby skládali dozorci přísahu, ve které
se zavazovali k zachování věrnosti rakouskému císaři. V
novém služebním slibu, však již dozorci a dozorkyně
slibovali věrnost Československé republice.
Necelých čtrnáct dní po amnestii, čekala vězně další
událost. Historicky první přímá volba prezidenta České
republiky. První kolo volby proběhlo ve věznici v pátek
11.ledna od 15 do 18 hod. Z celkového počtu 224 vězňů, se
k volbám
přihlásilo 165 odsouzených, z nichž 120
odvolilo. Zbylým odsouzeným nebylo umožněno volit, z
důvodu chybějících nebo neplatných dokladů. Ve druhém
kole volby v pátek 25.1. odvolilo celkem 112 odsouzených
ze 199 oprávněných voličů z řad vězňů. Odsouzení volili ve
volební místnosti zřízené přímo ve věznici, kde na průběh
voleb dohlížela volební komise z obce Nové Sedlo.
Kontrolu platnosti dokladů u vězňů prováděly pracovnice
správního oddělení věznice. Volby ve věznici proběhly v
klidu a nebyl zaznamenán žádný incident.
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Tiskový mluvčí věznice:

František Houdek

Kultura a :á;movlÍ ěinnost
Koncem 40 let a počátkem let 50 minulého století a
také v následujících letech se tradice plesů a maškarních
karnevalů v naší obci, stala prestižní záležitostí. Jednotlivé
organizace se snažily, aby jejich společenská akce předčila
svou pečlivou přípravou,
příjemným
zážitkem
a
pobavením návštěvníků ostatní. Například 17. února 1946
se uskutečnil 1. ples Svazu české mládeže, 26. února 1946
první ples Sboru dobrovolných hasičů a další akce
karnevalového zaměření následovala.
O pořádání těchto akcí byl mezi organizacemi velký
zájem a žádosti o jejich povolení bylo nutno podat s
dostatečným předstihem. Mezi jednotlivými složkami
docházelo k menším rozepřím ohledně termínů. Veškeré
dění se v zimních měsících konalo v hostinci čp. 20 (dnešní
Horní hospoda). Společenský sál od té doby doznal
podstatných stavebních úprav - např. odstranění zděné
příčky oddělující sál od předsálí, určeného k posezení,
vybudování toalet a ústředního topení. Pivo se až na
výjimky donášelo z dolního výčepu. Na sále byly podle

obvodových zdí pouze dřevěné lavice a případné
občerstvení si museli návštěvníci různě odkládat. Ale i v
těchto podmínkách se návštěvníci, kterých bylo nadpočet,
výborně bavili, i když přeplněnosttanečního parketu nutila
tanečníky a milovníky dechovky tančit tyto rytmy jen v
náznacích.
Vstupenky
prodávali
dobrovolníci
po
jednotlivých domácnostech a kupovali si je i ti, kteří
věděli, že se této akce nezúčastn í, ale finančně tím podpoří,
nejen pořádanou akci, ale i další činnost společenské
organizace. Pro nebývalý zájem byl zkušebně zaveden
prodej vstupenek na místo u stolu, aby každý majitel
zakoupené vstupenky měl zajištěné své místo. V dalších
letech se počet návštěvníků ustálil a od této praxe se
postupně upustilo. Na níže uvedených fotografiích je
zachycen masopustní průvod obcí, který byl ukončen
odpolední a večerní maškarní veselicí. Maškarní karneval
s průvodem uspořádalo Sdružení rodičů a přátel školy dne
10. března 1963.
Jaroslav Kubelík,redaktor

Dětský maškarní rej - SRPŠ

Průvod masek s medvědem obcí - SRPŠ

Konec masopustu - Maškarní průvod obcí - akce SRPŠ v Novém Sedle

Kroužek "keramiky"
Jak jsme vás již informovali v prosincovém čísle
zpravodaje v Základní a mateřské škole Nové Sedlo v
měsíci únoru 2013 zahájí svoji činnost "kroužek
keramiky". Prozatímje kroužek určen pouze pro dospělé
(začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé), bude probíhat
vždy ve čtvrtek od 17.00 do 20.00 hodin a cena byla
stanovena na 40,- Kč za hodinu (v ceně je zahrnuta část
materiálu a výpaly v peci).
Účastníci si v rámci praktických výukových lekcí pod

vedení zkušené lektorky s praxí osvojí práci s keramickou
hlínou, modelování, válečkovou techniku, plátování. Při
práci s keramickou hlínou mohou uplatnit vlastní invenci a
výtvarné nápady, fantazii se meze nekladou - své výrobky
si pak odnesou domů.
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Keramická pec před instalací

Sklepní prostory ZŠ, kde bude keramická pec instalována

Pečovatelky DPS navštívily rodinu
by předali novému
bčánkovi Honzíku
oležalovi pamětní
nížku a drobné
árečky.
Zaěstnanci
obce
atulují k narození
onzíka
a přej í
od ně zdraví.

Když nalezena místnost pro školu ve velkostatku, povolena
byla škola výnosem ministerstva školství.
Prvním správcem školy byl ustanoven Václav Paleček,
definitivní učitel bez urč. místa v Drachkově (okres
sedlčanský). Narodil se 15. prosince 1904 v Žižkově,
vychodil obecnou školu a 4 tř. reálky tamtéž, pak
vystudovav učitelský ústav v Praze, po zkoušce dospělosti
nastoupil učitelské místo v okresu sedlčanském. Působil na
dvoutřídních školách v Amoštovicích (l rok), v Budeníně
(1 rok) a v Drachkově (1 rok). R. 1925 vykonal před
zkušební komisí v Praze zkoušku způsobilosti a obdržel
dne I.VI.26 definitivu bez urČ. místa. Dne 24.VIII.26 byl
přikázán dekretem Č.95 .215rr na místo do Sedčic.
Školní rok 1926-1927

Na fotografii maminka Štěpánka Doležalová se synem

Historie - založení české školy v Sedčicích
Památného 28. října 1918 rozpadlo se RakouskoUhersko a v Evropě povstaly nové státy, mezi nimiž byl i
stát náš, který dosáhl své samostatnosti po tolikerém
utrpení. Splnila se slova našeho velkého učitele
J.A.Komenského: "Věřím ijá, že po přejití vichřic hněvu,
vláda věcí vrátí se do rukou Tvých,
národe
český. "Oddechl si celý národ po třistaletém poddanství a
po hrůzách světové války, která byla cestou k jeho
vysvobození. Národ náš, zproštěn neblahých pout, dosáhl
svých dějinných práva začal opět žíti. Čech cítil se opět
jediným pánem v zemi, kde sám vládu vykonává a
rozhoduje sám o svých záležitostech tak, jak bylo
stanoveno v zásadách o sebeurčení národů. V krajích
národnostně smíšených hlásí se opět k životu utlačovaný
až doposud živel český. Zde v tom pohraničí, které bývalo
dříve celé české, kam se tlačil násilím cizí národ, aby zničil
všechno domácí, kde český člověk cítil nejvíce cizí
nadvládu, i zde vítali radostně novou dobu. Naši hraničáři
zůstali věrni národu a zachovali si své národní vědomi.
Tak na počátku roku 1926 lidé zaměstnaní na zdej šírn
velkostatku počali se starati o zřízení české školy. Děti
doposud chodily do české státní školy v Kněžicích, tj. asi 1
hod. cesty. Snaha p. Buchara a jiných, kteří ač jen byli
dělníky ve dvoře, se starali všemi silami o zřízení školy,
byla korunována zdárným výsledkem.

Zařízení školy opatřilo ministerstvo školství a národní
osvěty, které všechen náklad na školu hradí. Nábytek
zakoupilo u fy Krakuš. Lavice byly převzaty ze státní školy
v Žatci.
Školní rok 1926-1927 zahájen byl dne 1. září 1926.
Přípravné práce k zápisu vykonal správce školy v dnech
předcházejících. Do školy počalo choditi 16 žáků (7 děvčat,
9 hochů). Správce školy přivítav žáky, vyložil důležitý úkol
školy a nabádá děti ke zdvořilosti mimo školu, aby česká
mládež byla na vyšším stupni než děti německé. Také
vyzval děti, aby všude mluvilijenjazykem českým.
28. října pořádána oslava na paměť 8. výročí naší
samostatnosti.
Hosty uvítal správce školy. Potom
promluvilo významu 28. října 1918 a vyzýval přítomné,
aby vytrvali na české výspě a nezradili náš národ.
Následoval program, vyplněný příležitostnými básněmi a
zpěvy.
22. prosince 1926 pořádána za pomoci \Nár. jednoty
Sever v N.Sedle vánoční nadílka pro žáky zdejší školy.
Hlavní dárcové, kteří příspěli na vánoční nadílku, jsou:
Nár. Jedn. Sever v N.Sedle u Žatce 350,- Kč, majitelka
dvora Sedčic Společnost pro pěstování řepného semene v
Praze800,- Kč, okresní péče o mládež v Žatci 350,- Kč,
slečna Petrů v Praze 100,- Kč a správce školy z výtěžku
loutkových divadel1 00,- Kč. Věcné dary dali: Ústředí Nár.
J. Sev. šatstvo, p. Saj dl úč. dvora v Sedčicích 3 košile.
Dětem byl vystrojen vánoční stromek a rozdáno 16 obleků,
tolikož párů bot, 6 košil, 8 párů punčoch, 6 párů rukavic, 2
zimníky a 1kniha.
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Dne 7. března oslaveny narozeniny našeho presidenta
T.G.Masaryka besídkou, při níž žáci po proslovu správce
školy přednesli příležitostné básně a písně. Pak sehrána
krásná loutková
hra F.Zemana:
"Do Prahy za
presidentem" .
Dne 27. dubna 1927dostavila se do zdejší obce
komise složená ze zástupců ministerstva škol. a nár. osvěty
a ministerstva veřej. prací, dále pana inspektora a pana
vlád. rady Tauera, aby vyhlédla vhodné místo na stavbu
české školy. Komise po několika návrzích vybrala místo
mezi hostincem panaZimmermanna a panskou sýpkou.
Dne 27. dubna 1927 ráno navštívil školu pan okresní
inspektor Polánek. Vykonal inspekci, projevil uspokojení
nad výsledky,jakých bylo dosaženo v prvém roce školy.
Dne 22. května 1927 pořádán Českou okresní péčí o
mládež v Žatci dětský den, který měl býti zároveň
manifestací Čechů na Žatecku. Škola zdejší zúčastnila se
průvodu se 2 žebřinovými vody a asi 60 účastníky.
Dne 27. května konala se v naší republice volba
presidenta. Zvolen byl opětovně první president. Správce
školy příležitostnou řečí vysvětlil žactvu důležitost úřadu
prezidentského a provolána panu presidentovi sláva.
Ve dnech 23. až 25. června 1927 pořádán byl společně

s obecnou školou v Novém Sedle u Žatce výlet do Prahy.
Zde navštíveny význačné památky a zajímavosti. Na výlet
přispěl větším obnosem odbor Nár. Jedn. Sever v Novém
Sedle.
Jest nutno jmenovati některé dárce školy. Správce
školy psal různým firmám o darování věcí pro kabinet.
Obdržel od fy Rako ukázky výroby dlaždic, od OrionMaršner Praha výrobu čokolády, od továrny na výrobu
karborunda
Staré
Benátky
ukázky
výrobků
karborundových, od fy Harthmunth výrobu tužek, od
Fanty Pardubicedruhy olejů aodjiných firem různé věci.
Skolní rok 1926-1927 ukončen dne 28. června s 19
žáky. Správce školy připamatoval výročí upálení M. Jana
Husa (6. července) a rozloučiv se s dětmi, které vycházely
ze školy, napomenul všechny, aby se chovaly stále tak, aby
nikdy v životě nedělali hanbu sobě, rodičům, škole a vlasti.
Pak rozloučil se s ostatními dětmi, neboť byl přeložen na
vlastní žádost za správce na dvoutřídní školu v Čeradicích.
Školu předal svému nástupci panu F. Skalickému na konci
prázdn in s přáním mnoha zdaru v těžké práci.
Pokračování v následujícím zpravodaji.
Jaroslav Kubelfk , kronikář

Křížovka

ZŠ a MŠ Nové Sedlo
- ve čtvrtek
31.1.2013bylo
našimškolákům
předán Výpis
vysvědčení

Jorní prázdniny
od 11.2. do
17.2.2013
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Hádanka
Ve stáji jsou lidé a koně. Celkem je zde
22 hlava 72 nohou. Kolik koňů a kolik
lidí je ve stáji?
e stáji je 14 koní a 8 lidí. Výpočet:

14'4 + 8'2

•

= 72)

Nabfzim kompletní službll
v oblasti péče o ruce a nohll:

Mauikúra - Nehtová mocieláiPedikúra

Martin Makuka

Světla Kubelílcová
telefon. 720 266 768

Ho!\ťálkovo
žatec
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tel.: 775977748
elektromakuka@seznam.cz
elektromakuka@tiscali.cz

TJ Nové Sedlo
Vážení sportovní přátelé,
ačkoli je zimní přestávka v plném proudu, fotbalisté
TJ Nové Sedlo odstartovali zimní přípravu a jarní čás
sezóny.
Druhý týden v lednu rozehráli první u á í
aje
NOVOSTAVBY CUP 2013, ve kterém se utkali
účastníkem 3.třídy, Vrbnem nad Lesy. S tímto soupeřem
sehráli vyrovnanou partii pouze v první půli, kdy: bylo
skóre 2: 1 pro Vrbno. V druhém poločase se hrál.
ovn
fotbal ale více štěstí a urnu předvedli fotbali té r na, kteří
se dokázali trefit 4x a zápas tak zlomili na vou stranu a
vyhráli jasně 6:1, když jediný gól Sedelskýc vstřelil v
prvním poločase Jakub Černý.
Druhý zápas zimního turnaje odehráli naši fotbalisté
proti druhému celku okresního přeboru z Lenešic. V první
polovině prvního poločasu byl náš tým vyrovnaným

soupeřem, když dokázal na úvodní trefu Lenešických
odp vědět Jakub Černý po přihrávce Martina Jíry ale to
bylo od S d lských v tomto zápase vše. Do konce prvního
01 času
eliliLenešičtíještě3gólyadokabinsešloza
s
tl'\ 1 pro Lenešice. V druhé půlce už byl jen dokonán
zmar edels 'ch, kteří tento ráz utkání podpořili absolutně
ai áckým pří tupem k utkání u některých hráčů. Lenešice
tak rozstříleli N vé Sedlo 7: Ia Sede leští si připsali druhou
porážku v Vadě.
Tímto bych chtěl poděkovat fandům, kteří přijeli
podporitnaše fotbalisty i v nepříznivém počasí.
Další utkání sehrají naši fotbalisté dne 10.2. Od 17h proti
oelk z Peruce, poslední utkání ve skupině sehrají 16.2. Od
17h.
Sportu zdar afotbalu zvláště,
Jakub Černý
v

MĚSTSKÉ DIVADLO ŽATEC· program na ÚNOR 20~3
5.2. 19:00
16.2. 18:45
20.2. 19:00
21.2. 19:00
23.2. 17:00
24.2. 15:00
25.2. 10:00
26.2. 19:00
27.2. 10:00

Jo, není to jednoduché
Giuseppe VERDI: Rigoletto (nová inscenace)
FLERET
BENEFIČNÍ KONCERT pro NELINKU
PERMONÍČEK MOST a ČMELÁČEK ŽATEC
FERDA MRAVENEC
Kouzelná slůvka
Madam Colombová zasahuje
O Červené karkulce

DIGITÁLNÍ KINO ŽATEC· program na ÚNOR 20~3
1.2.-17:30/2.2-15:00/3.2.-15:00

.2.- I 5:00/15.2.-17:30/19.2.-17:30
1.1.-20:00/1.2.-20:00/2.2-20:00/3.2.-17:30

.2.-17:30
.2.-:20:00
.2.-17:30 110.2.-15:00
.2.-20:00
.2.-17:30/9.2.-17:30/12.2-17:30
.2-20:001 10.2-17:30
.2-17:301 13.2.-17:30/17.2.-15:00

.2.-20:00/10.2.-20:00
12.2.-20:00
.2.-20:00/13.2.-20:00
14.2.-17:30/17.2.-20:00/22.2.-

14.2.-20:00/15.2.-20:00/17.2-

17:30
I 7:30

Čtyřlístek ve službách krále
Čtyřlístek ve službách krále
Paralelní světy 3D
Cannen 3D
Hobit: Neočekávaná cesta 3D
O myšce a medvědovi
Nic nás nerozdělí
Sammyho Dobrodružství 2 - 3D
Lincoln
Snížek, bílý kožíšek
Hitchcock
Mládeži nepřístupno ( Movie 43)
Konečná
Nádherné bytosti
BABOVŘESKY
více formací na: h

Otevřen nový prodejní sklad
K + M těstovin31
Příkrá 97
Nové Sedlo, Žatec
Kontakt: Hruboš Karel - 607 208 190
Šorelová Miroslava - 721 018 095

:llwww.divadlozatec.c

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

www.testovinykm.abc-eshop.cz
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