Novosedelský
bøezen 2013
zpravodaj
èíslo 3 roèník III.

V

ážení spoluobèané, zima
nám ne a ne skonèit, aby se
mohlo zaèít s velkým
úklidem všech našich obcí a
vytvoøit tak pøíjemné prostøedí
nejen pro nás, všechny místní
obèany, ale i pro lidi, kteøí k nám
pøijdou na návštìvu.
V souvislosti s úklidem obcí po
zimních mìsících bych Vás chtìl
požádat, abyste se rozhlédli i po
okolí svého pozemku, domu,
dvorku a zahrad a zamysleli se nad
tím, jestli i váš majetek pøispívá k
hezkému vzhledu a poøádku obcí.
Pøi mých objížïkách a obchùzkách po našich obcích zjišuji,
že i malé, nìkde i vìtší, úpravy by
staèily ke zlepšení celkového
vzhledu. Myslím tím napø. úklid,
srovnání nepoužívaných a poškozených vìcí, natøení plotù...tyto
úpravy nestojí mnoho penìz a pro
ty, kteøí by se rozhodli pro finanèní
pomoc, obecní úøad stále nabízí
místním obyvatelùm výhodnou
pùjèku ve výši 50.000,- Kè pro
úèely stavebních úprav a oprav s
velmi nízkým úrokem. Každý má
možnost tuto pùjèku využít.
Zamyslete se, prosím, jestli i právì
Vy pomùžete k hezkému a
pøíjemnému vzhledu úpravou
vašich nemovitostí, zahrádek a
dvorkù. Pojïme si udìlat naše
bydlení hezké, nejen pro naše oèi,
ale i pro naší spokojenost. K èemu
je pak provádìna úprava zelenì,
parkù, chodníkù a silnic, když tu
pøi našich procházkách a projížïkách hyzdí rezavý plot, který
dlouhá léta nebyl natøen, opraven
a tøeba i jen narovnán....dìkuji.
Závìrem bych Vás opìt chtìl
požádat o podání èi zaslání
jakýchkoliv pøíspìvkù, nápadù a
postøehù, které chcete zveøejnit v
Novosedelském zpravodaji a pøeji
Vám hezké prožití jarních a snad
brzy i teplých a sluneèných dnù.
Petr Sýkora, starosta

Vážení ètenáøi zpravodaje,
když jsem v mìsíci únoru pøipravoval úvodník zpravodaje, zamìøil jsem se na
prognózu poèasí podle pranostik našich pøedkù, které vycházejí z jejich staletých
zkušeností a které pøebírali od pøedcházejících generací. Pokud se trochu blíže
seznámíte s pranostikami, kterých jsou stovky a pouze nepatrný zlomek z nich byl
uveden v únorovém zpravodaji, moc se s realitou nerozcházejí.
Na internetových stránkách obce v rubrice „poèasí“ se mùžete seznámit se
statistikou za mìsíc únor. Zjistíte, že mìsíc únor byl teplotnì nad bìžným prùmìrem.
Ukazuje i to, že mìsíc bøezen je naopak teplotnì chladnìjší a zima se své vlády
nehodlá vzdát. Snìhové nadílky jsme se doèkali i koncem bøezna, noèní teploty pod
nulou jsou normální. A protože velikonoèní svátky vycházejí letos na èasné jaro,
máme „velikonoce na snìhu“.
Touto dlouhotrvající zimou trpí i naše ptactvo
a zvìø, proto jsme rádi, že ve vìtšinì nemovitostí
jsou instalována ptaèí krmítka, která pomáhají
tìmto drobným živoèichùm pøežít. Nezmiòuji se
o krmení polní zvìøe, o kterou se starají
Myslivecká sdružení. Pøi pravidelném krmení se
mùžete doèkat i takovýchto krásných obrázkù.
Ale dost o poèasí. Pokud pravidelnì ètete
zpravodaj,
jistì vám
neušlo, že
m i m o
pøíspìvkù redaktorù zpravodaje a stálých
dopisovatelù, ke kterým patøí Hana
Kovandová a Jakub Èerný, se do redakèní
práce úspìšnì zapojila paní Alena Stejskalová
ze Sedèic se svými zajímavými èlánky a
øeditelka školy Mgr. Lenka Souèková se svým
kolektivem. Podrobnìjší informace najdete
na internetových stránkách školy:
www.zsms-novesedlo.cz.
V minulém zpravodaji se mezi úvod k
pravidelné rubrice o bylinách a èlánek paní Stejskalové „Není na svìtì bylina, aby na
nìco nebyla…“ vloudil zahrádkáøský úvod k mìsíci bøeznu o støihání stromù apod.
Pøestože to tak pùsobilo, tento úvod nebyl souèástí èlánku paní Stejskalové. Za toto
nedopatøení se autorce èlánku i ètenáøùm zpravodaje omlouvám.

Usnesení
ze 3. zasedání ZO ze dne 27.3.2013
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo:
- aktualizaci Rozvojového strategického dokumentu Obce Nové Sedlo
- pronájem pozemku p.è. 764 v k.ú. Nové Sedlo u Žatce
- Rozpoètové opatøení è. 2/2013
- úèetní závìrku ZŠ a MŠ Nové Sedlo k 31.12.2013
- dodavatele na zpracování projektové dokumentace na nemovitost èp. 5 v
Sedèicích - KORK Žatec, Konsorcium Rabas a Kobylka, Žatec
- zámìr prodeje pozemkù p.è. 184/7 a p.è. 178/17 vk.ú. Èíòov
- zvýšení kapacity ve školní jídelnì ZŠ a MŠ N. Sedlo ze 30ti na 40 žákù
Poznámka: s úplným znìním usnesení se mùžete seznámit na úøední desce
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INFORMACE obecního úøadu
?
Nepovolené kácení stromù ve volné pøírodì

Možná se to nìkterým z vás bude znát únavné, ale bohužel se
musíme opìt vrátit k nepovolenému kácení nejen náletových
keøù, ale i vzrostlých stromù. Stále se, i pøes opakované
upozoròování, mezi námi nachází obèané, kteøí si myslí, že
mohou beztrestnì bez povolení kácet nejen náletové keøe, ale i
vzrostlé stromy. Chápeme, že pøi chladném bøeznovém poèasí je
nepøíjemné pobývat v nevytopeném bytì. Ale proè k tomu
využívat kmeny vzrostlých zdravých stromù, místo napøíklad
vìtrem ulámaných vìtví a viditelnì uschlých stromù.
Poslední takový pøípad se odehrál dne 16.3.2013, kdy v
remízku nad viaduktem, cestou do Liboèan, byli Policií ÈR
zadrženi dva podezøelí E.Ž. a M.È. z Nového Sedla pøi
nepovoleném kácení stromù...viz foto.

ní provìtrávaných podlah IGLÙ položena nová ležatá vnitøní
kanalizace a novì zhotovená stropní døevìná konstrukce v místì
bývalé koupelny.
?
Sbìrová Sobota
Dne 22.3.2013 probìhla sbìrová Sobota, kdy obèané mìli
možnost „zbavit” se pøebyteèných vìcí. Byly zaplnìny celkem
dva velkoobjemové kontejnery o objemu 33 a 18 m3. Je dobøe, že
obèané využili tyto možnosti, kam správnì odhodit pøebyteèné
vìci a nevyhazují je do remízkù èi pøíkopù kolem našich obcí a
nezakládají èerné skládky
?
Vyhláška o záboru veøejného prostranství
. Vedení obce pøipomíná nìkterých obèanùm, že je stále v
platnosti veøejná vyhláška è. 2/2011 o místním poplatku za
užívání veøejného prostranství. Není povoleno udìlat si z
veøejného prostranství skládku bez øádného ohlášení na OÚ èi
parkování soukromých vozidel na travnatých plochách v majetku
obce!
?
Odprodej pozemkù
V pøípadì zájmu všech obèanù bytovek v Novém Sedle, kteøí
mají v nájmu od obecního úøadu garáž èi chlívek, OÚ zvažuje
možnost odprodeje, výše uvedeného, nájemníkùm.
?
Úøední hodiny obecního úøadu
Od 1.4.2013 nastává zmìna úøedních hodin pro obyvatele
Obcí Nové Sedlo:
PO 8:00 - 11:30 hod. 12:00 - 17:00 hod.
ÚT 8:00 - 11:30 hod. 12:00 - 15:00 hod.
ST 8:00 - 11:30 hod. 12:00 - 17:00 hod.
ÈT 8:00 - 11:30 hod. 12:00 - 15:00 hod.
PÁ 8:00 - 11:30 hod. 12:00 - 13:30 hod.
?
Roèní poplatky

Pøipomínáme obèanùm termíny úhrad roèních poplatkù:
- pes -nejpozdìji do konce dubna 2013
- odvoz komunálního odpadu (celá platba, polovièní platba) do
konce dubna 2013
- pronájem regulátoru plynu - nejpozdìji do konce dubna 2013
?
Vítání nového obèánka

V pondìlí 11. bøezna navštívily pracovnice Obecního úøadu
maminku Veroniku Györiovou z Bøežan, které se narodil 6. února
2013 v 9.20 hod. syn Tomášek Györi. Vážil 3205 gramù a mìøil
51 cm. Mamince i Tomáškovi (viz foto) byly pøedány dárky za
Obecní úøad. Ještì jednou GRATULUJEME !!!
?
Dotace
- v letošním roce získala obec pro kroužek malých fotbalistù
dotaci, ve výši 20.000,- Kè, od Ústeckého kraje „Volný èas 2013"
na zakoupení 2 ks branek
- v roce 2013 bude na obecní úøad zakoupen komunální
vysavaè listí, na který získala obec dotaci 20.000,- Kè od
Ústeckého kraje „Vesnice roku 2012"
?
Veøejnì prospìšné práce
Na základì smlouvy uzavøené mezi Obcí Nové Sedlo a
Úøadem práce Ústí nad Labem bude od 1. dubna 2013 obec
zamìstnávat v režimu veøejnì prospìšných prací 4 osoby z øad
uchazeèù o zamìstnání. Tak jako v pøedcházejících letech budou
vykonávat úklidové práce, údržbu veøejných prostranství, sekání
trávy, práce na opravì fary apod.
?
Oprava fary
Nadále probíhá intenzivní oprava fary v Novém Sedle, kde po
odkrytí podlah byla objevena pùvodní barokní cihelná dlažba.
Mimo jiné byla provedena odkopávka podlah z dùvodu zhotove-

Dne 10.3.2013 se narodil Martínek Bujna z Nového Sedla, míra
46 cm a váha 2,82 kg. GRATULUJEME!!!
Hana Kovandová
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INFORMACE obecního úøadu pokraèování ze strany 2...
?
Krásné životní výroèí

V úterý 12. bøezna pøišly popøát a pogratulovat paní
Anežce Burianové sociální pracovnice paní Kovandová a
paní Prokùpková k jejím krásným 95. narozeninám. Paní
Burianová je velice milá a sympatická paní. Posezení bylo s
ní, její dcerou Stanislavou a zetìm Stanislavem
Ševèíkem.ve velice pøátelském duchu. Sociální pracovnice
odcházely z této návštìvy s dobrým pocitem, že s paní
Anežkou se urèitì setkají i napøesrok. GRATULUJEME !
Hana Kovandová, Svìtlana Prokùpková

Hana Kovandová

?
Honba za prvosenkou jarní

V pátek 8. bøezna probìhl již 9. roèník louèení s paní
Zimou - " Honba za prvosenkou jarní". Návštìvníci mìli
možnost si popovídat, upéci na ohni buøtíka a dát si šálek
horkého èaje èi grogu na zahøátí. Dìti si samy vymýšlely
rùzné hry a nosily též suché vìtve z nedalekého lesíka na
oheò. Poèasí všem pøálo, a i když nebylo sluníèko, bylo
celkem teplo. Proto také byla hojná úèast a poslední
skupinka se rozcházela témìø k sedmé hodinì veèerní.

Kulturní a spoleèenská rubrika
?
Keramická dílna

Dlouho jsme si chtìly zkusit, jaké je to pracovat s hlínou.
Nemìly jsme možnost, možná i málo èasu. Ale letos v
únoru se vše zmìnilo. Obecní úøad zøídil ve zdejší škole
keramickou dílnu. Pùvodnì mìl kroužek probíhat vždy ve
ètvrtek, ale najednou nás bylo moc a pouze ètvrtky
nestaèily. Proto se jeho èinnost rozšíøila i na pátky. V
souèasné dobì keramiku navštìvuje v prùmìru 14 žen.
Bìhem každého setkání si vyrobíme nìco pro radost i
užitek a naše práce nás tìší. Keramika se stala naším
koníèkem. Proto bychom chtìly podìkovat obecnímu
úøadu, který nám umožnil se tomuto koníèku vìnovat a také
paní Èerné, která má plno zajímavých nápadù, spoustu
trpìlivosti a schopnost nauèit a chtít od nás stále více.
„èlenky keramického kroužku“
?
Jarní posezení se seniory

Ve ètvrtek 7. bøezna se konalo "Jarní posezení se
seniory" v zasedací místnosti
v DPS ve 13.30
hod. Pøišly zarecitovat, zahrát
a zazpívat dìti z
místní Základní
školy. Pan starosta Petr Sýkora se pøišel
také podívat,
popovídat si a
pøedat ženám
kytièku. Setkání bylo velice pøíjemné. (viz foto)
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text: Hana Kovandová
foto: Hana Kovandová, Svìtla Kubelíková

Další informace...
?
Turnaj ve stolním tenise

?
VELIKONOÈNÍ TRHY V ZŠ A MŠ NOVÉ SEDLO

V sobotu 9. bøezna ve 12.00 hodin na sále místní
hospùdky byl zahájen již tradièní "Turnaj v Pingpongu"
Hráèù bylo celkem 22. Vytvoøily se tedy ètyøi skupiny, dvì
po šesti a dvì po pìti hráèích. Atmosféra byla bájeèná. Na 3.
místì se umístil Jiøí Blochin, který je u nás jeden z
nejlepších hráèù, ale o 1. a 2. místo bojovali pan V. Fiala ze
Žatce (je mu úctyhodných 74 let) a pan Andøej z Kadanì. Po
skvìlé výmìnì tøí setù zvítìzil pan Andøej a na 2. místì se
tedy umístil pan Fiala. Ovšem zadarmo to 1. místo panu
Andøejovi nedaroval a bylo se tedy na co dívat.
Nutno podotknouti, že letos byla i velká úèast žen, což v
Novém Sedle není zrovna zvykem. Celkem hrálo 9 hráèek.
Na 1. místì se nakonec ocitla paní Hanka Kovandová st.
Výsledky byly vyhlášeny kolem 18. hodiny. Bylo to velice
vydaøené odpoledne. (viz foto)

V rámci blížících se Velikonoc se v ZŠ a MŠ Nové Sedlo
konala v úterý 26.3.2013 prodejní výstava velikonoèních
výrobkù žákù školy a jejich uèitelek. Ve vstupní hale školy
si zájemci mohli
prohlédnout a
zakoupit drobnou keramiku,
pomlázky, zdobená velikonoèní vajíèka
rùznou technikou, velikonoèní perníèky,
talíøky s osením,
proutìné výrobky, velikonoèní zápichy do kvìtináèù a další drobnosti s velikonoèní
tématikou. Tato prodejní akce pokraèovala v pátek
29.3.2013 na námìstí Svobody v Žatci u prodejního stánku
s názvem školy.

více na www.nove-sedlo.cz
Hana Kovandová, Milan Hoøejší

Základní škola a Mateøská škola
Nové Sedlo
Základní škola a Mateøská škola Nové Sedlo, okres Louny
pøíspìvková organizace

Hlavní 6, Nové Sedlo, 438 01 Žatec

ZÁPIS
K PØEDŠKOLNÍMU
VZDÌLÁVÁNÍ
do

MŠ Nové Sedlo, Hlavní 6
Sdìlujeme rodièùm,
že zápis dìtí do mateøské školy pro školní rok 2013/2014
se bude konat v budovì ZŠ a MŠ Nové Sedlo (1. patro)

Pedag. sbor školy

v úterý 9. 4. 2013 v dobì od 14.00 do 17.00 hod.

?
Pohádková noc

Rodièùm i dìtem nabízíme v uvedeném termínu a èase v MŠ den
otevøených dveøí.
Pøi zápisu je nutné pøedložit rodný list dítìte a OP zákonného zástupce.
V Novém Sedle dne 12. 3. 2013

Mgr. Lenka Souèková, øeditelka ZŠ a MŠ

Z 5.4.2013 na 6.4.2013 se koná Andersenova noc. Žáci
Základní školy a Mateøské školy pøenocují spoleènì s
uèitelkami v budovì školy. Pro dìti je pøipravený pestrý
program, který bude zahájen opékáním buøtù na zahradì
školy. Všichni se na tajemnou noc velice tìšíme.
Petra Holá, uèitelka MŠ

Pozn.: Poøadí zapsaných dìtí není pro pøijetí smìrodatné.
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Historie
V tomto èísle zpravodaje pokraèuje „seriál“ o
škole v Sedèicích. K dispozici jsme mìli Kroniku
státní školy v Sedèicích, která mapovala události od
roku 1926 do roku 1937 a Školní kroniku, která
zaznamenává události v letech 1945 až 1951.
Protože, že se jedná o velké èasové rozpìtí, není v
možnostech èasopisu seznámit vás s celým obsahem
kronik. Proto jsme vybrali pouze nìkteré zajímavé
pasáže, které vyboèují z každoroèních opakujících se
událostí a akcí.
Jaroslav Kubelík, kronikáø obce
Obec Sedèice mìla za první republiky
obyvatelstvo vìtšinou nìmecké národnosti. V roce
1930 mìla 36 obydlených domù a 292 obyvatel, z
nich 93 Èechoslovákù a 196 Nìmcù. V roce 1926 tu
byla zøízena jednotøídní státní obecná škola. Od roku
1930 byla škola rozšíøena na dvoutøídku a mìla
vlastní budovu, v níž byla také umístìna mateøská
škola. Prvním správcem školy byl jmenován V.
Paleèek, který byl v roce 1927 vystøídán J.
Skalickým, pùsobícím zde až do osudného podzimu r.
1938, kdy musil prchnouti pøed okupanty.
Školní rok 1926/1927 - Školní rok 1926-1927
zahájen byl dne 1. záøí 1926. Pøípravné práce k zápisu
vykonal správce školy v dnech pøedcházejících. Do
školy poèalo choditi 16 žákù (7 dìvèat, 9 hochù).
Správce školy pøivítav žáky, vyložil dùležitý úkol
školy a nabádá dìti ke zdvoøilosti mimo školu, aby
èeská mládež byla na vyšším stupni než dìti
nìmecké. Také vyzval dìti, aby všude mluvili jen
jazykem èeským
Školní rok 1927/1928 – Na fotografii jest žactvo
zdejší školy se správcem školy v posledních dnech
školního roku

Školní rok 1928/1929 – Od 18. února do konce
mìsíce bylo vyuèování pro krutou zimu pøerušeno,
nebo byly mrazy okolo 30oC. Tøídu nebylo možno
nijakým zpùsobem vytopiti. Taková zima byla ve
tøídì, že tam voda zamrzala.
Školní rok 1929/1930 – Dne 28. záøí konaly se
oslavy svatováclavské. Uplynulo 1.000 let od smrti
sv. Václava knížete èeského. Èeskoslovenský stát
dokumentoval tím celému svìtu, že nejsme státem
novým, který vznikl po svìtové válce, nýbrž že jsme
státem obnoveným, který má již tisíciletou tradici. Na
zdejší škole konala se též slavnost. K dìtem

promluvil správce školy.
Školní rok 1930/1931 – Pøes zimní období
uskuteènìna stravovací akce. Dennì byla chudým a
pøespolním dìtem podávána v hostinci p. Russa
polévka. Režii – 400 Kè – hradila Okresní péèe o
mládež v Žatci.
Školní rok 1933/1934 – O svatodušních svátcích
(19. - 20. kvìtna), kdy manželka øíd. uèitele odjela
navštívit svého nemocného muže do sanatoria, byla
provedena v bytì (ve škol. budovì) smìlá krádež
vloupáním. Poškozeny znaènì dveøe a nábytek,
odcizeny pøíbory, skvosty a fotoaparát. Škoda
zpùsobená èinila asi 3 tisíce Kè, která byla èásteènì
kryta pojištìním. Zásluhou praporèíka Johanovského
z Liboèan, vrchního èetnického strážmistra, byl
bìhem týdne pachatel vypátrán a usvìdèen. Vloupání
a krádež provedl syn školnice zdejší školy. Potom byl
vsazen do vìzení. Všechny odcizené vìci však
nevrátil.
Školní rok 1934/1935 – 19. kvìtna konaly se
volby do národního shromáždìní. V Sedèicích do
poslanecké snìmovny odevzdáno 56 hlasù èeským
stranám (z toho Národní shromáždìní – Kramáø- 32
hlasy), 82 hlasù nìmeckým stranám (z toho nìmecká
sociální demokracie 40 hlasù). V Žaboklikách bylo
do posl. snìm. 33 èeské hlasy (nejvíce republikánská
strana èsl. venkova 19 hlasù), 80 nìmeckých hlasù
(nejvíce strana sudetonìmecká – Henlein – 42 hlasy).
Školní rok 1936/1937 – v noci ze 22. na 23. èervna
využili neznámí pachatelé únavy øíd. uèitele po
školní vycházce a vloupali se otevøenou ventilací do
I. tøídy, kde vypáèili zásuvky stolu a odcizili na
hotovosti 30 – 50 Kè. Peníze patøily dìtem – úspory a
na fotografie. Škodu dìtem nahradil øíd. uèitel.
Po obsazení Žatecka Nìmci v roce 1938 bylo
zaøízení školy pøevezeno do nìmecké školy v
Žaboklikách a v budovì školní èp. 27 byla po dobu
války nìmecká èetnická stanice.
Školní rok 1945/1946 - Po kvìtnové revoluci v
roce 1945 byla ve školní budovì umístìna stanice
SNB a „Odlehèovací tábor Nìmcù“. Dnem 1. února
1946 byla tu otevøena jednotøídní škola, která zahájila
vyuèování 11. bøezna s 15 žáky. Prvním øídícím
uèitelem byl na vlastní žádost ustanoven Eduard
Raška. Nábytek, uèební pomùcky, úøední knihy
(mimo kroniky a inventáøù) a knihy uèitelské a
žákovské knihovny bývalé státní menšinové školy v
Sedèicích byly nalezeny v budovì bývalé nìmecké
školy v Žaboklikách a z vìtší èásti zachránìny.
Zaøízení mateøské školy nebylo nalezeno.
Školní rok 1946/1947 - V druhé polovinì roku
1946 byl proveden odsun Nìmcù, který byl rozdìlen
na 7 sledù. První transport byl odeslán 5. èervence,
poslední 1. øíjna. Celkem bylo odsunuto 126 Nìmcù.
Z odsunu byli vyòati Nìmci Josef Bikuš, Herzog
(smíšená manželství) a K. Singer, který prokázal
stálou loajalitu k èeskosl. republice. Po odsunu
Nìmcù nastal velký nedostatek pracovních sil v
zemìdìlství. Pøicházely do obce na výpomoc

pracovní brigády (napø. žáci Obchodní akademie z
Plznì) a byla sem pøidìlena skupina mladistvých
roèníkù povinných pracovní službou. Pracovní
morálka a morálka vùbec byla zvláštì u osob
mladistvých velmi nízká. V roce 1947 byla
provedena reemigrace volyòských Èechù. 1. bøezna
pøijela rodina V. Pìnièky a 27. dubna rodiny ostatní.
Aby byla èásteènì øešena otázka nedostatku
pracovních sil, byla poslána èást Maïarù z Jižního
Slovenska na zemìdìlské práce do zemí èeských.
Takže na zdejší škole pøibylo poèátkem roku 1947
nìkolik maïarských rodin a zdejší školu navštìvuje
12 maïarských dìtí, které školní práci velmi ztìžují.
Školní rok 1947/1948 - Velké sucho v létì 1947
zpùsobilo ve zdejším kraji katastrofální neúrodu
obilí, øepy a bramborù. I úroda chmele byla o 30-50%
nižší než v roce 1946. Následkem sucha snížil se stav
vody v Ohøi, že dno øeky bylo na mnohých místech z
vìtší èásti odhaleno. U obce Èínova dobývali obèané
z blízkých i vzdálených obcí ze dna øeky uhlí, které je
tam pøikryto pouze 20 – 50 cm vysokým nánosem.
Školní rok 1947/1948 - Velké sucho v létì 1947
zpùsobilo ve zdejším kraji katastrofální neúrodu
obilí, øepy a bramborù. I úroda chmele byla o 30-50%
nižší než v roce 1946. Následkem sucha snížil se stav
vody v Ohøi, že dno øeky bylo na mnohých místech z
vìtší èásti odhaleno. U obce Èínova dobývali obèané
z blízkých i vzdálených obcí ze dna øeky uhlí, které je
tam pøikryto pouze 20 – 50 cm vysokým nánosem.
Školní rok 1950/1951 - Na zaèátku školního roku
zavázali se žáci spoleènì s øeditelem školy, že si na
školní zahradì založí na 2 arech pùdy lesní školku.
Proto také soutìžili ve sbìru semen lesních stromù.
Jelikož žaludù bylo tohoto roku velmi málo, sbírali
žáci pouze kaštany. V mimoškolní dobì pabìrkovali
také zbylý èervený chmel na sedlických chmelnicích.
Chmele bylo letos v obci velmi málo, nebo byl v
letních mìsících na 90% znièen prudkou vichøicí a
krupobitím. Spoleènì se sedèickými obèany
zachraòovali brambory – vyhledávali a nièili
mandelinku bramborovou, shozenou k nám
americkými imperialisty.
Øeditel školy pøi každé pøíležitosti pøesvìdèuje
místní rolníky o výhodách v družstevním
zemìdìlském hospodaøení. Úroda byla tohoto roku
dobrá. Rolníci zaèínají ale poznávat, že pøi
vèasnìjším obdìlání a sklizni mohla být ještì lepší.
Již v tìchto žních 1950 si vzájemnì pomáhali. Poznali
výhodu spoleèné práce. Na popud pøedsedy MNV a
øeditele školy je svolána veøejná schùze, na které je
ustanoven šestièlenný pøípravný výbor JZD.
Ještì pøed otevøením druhé tøídy rozhodla se ŽO, že
bude vydávat školní èasopis. Èasopis byl nazván Mír.
Vydávala jej redakèní rada za øízení s. Pražáka. První
èíslo vyšlo v únoru 1951. Pøispívateli jsou všichni
žáci. Èasopis bojuje hlavnì za zlepšení prospìchu,
chování a docházky, podnìcuje k soutìživosti,
podává pøehled svìtových událostí a pobavuje žáky
hádankami, roháèky a pohádkami.

Není na svìtì bylina, aby na nìco nebyla...
V minulém èísle jsme si povídali o podbìlu, který nám pøináší jaro svými
žlutými kvìty a dnes bychom mohli u žluté barvy ještì zùstat. Ano, bude øeè o
pampeliškách. Možná, že nìkteøí ze zahrádkáøù, kteøí jsou pøesvìdèeni, že
nejkrásnìjší trávník je bez pampelišek, teï se mnou nebudou souhlasit v tom, že
pampelišky jsou užiteèné. Tyto kvìtiny jsou tak dlouho považovány na trávnících
a v zahradách za plevel, že mnozí nechtìjí vìøit v jejich léèivé schopnosti.
A pøitom má pampeliška svou léèivost ukrytu i ve svém jménu. Jmenuje se
vlastnì Smetanka lékaøská a je celá léèivá. Z pøízemní rùžice vyrùstá asi 20 cm
vysoký stvol ronící bílé mléko, a na konci je zlatožlutý kvìtní úbor ( kvìt ). V
léèitelství se používají všechny èásti smetanky. Smetanka pomáhá pøi nemocech
žluèníku, na povzbuzení vyluèování žluèi, jako prevence vzniku žluèových
kamenù. Povzbudivì pùsobí na ledviny a používá se jí jako èisticího prostøedku v
jarních a podzimních kùrách. Pampeliška také mùže snižovat hladinu cukru v tìle,
používá se i pøi revmatismu a dnì. Èistí krev a podporuje trávení, má potopudný a
moèopudný úèinek.
Listy pampelišky sbíráme pøed kvìtem, kdy jsou šavnaté a mùžeme z nich
pøipravit salát, pøidat je do námi pøipravených èerstvých salátù èi z nich pøipravit
zeleninovou pøílohu. Listy také sušíme pro pozdìjší využití ve formì èajù.
Koøeny pampelišky sbíráme na jaøe èi na podzim, oèistíme je a používáme buï
èerstvé èi sušené. Koøeny používáme pøedevším pro èištìní krve a jako souèást
smìsí užívaných bìhem chøipkového období ( pokud máme nasušený podbìl,
budeme mít teï i koøen pampelišky a v prùbìhu roku pøidáme další byliny,
abychom byli na podzimní chøipky „pøipraveni“).

Stvoly pampelišky je ideální používat èerstvé, a to buï opìt nasekané do salátu
anebo je žvýkejte. Žvýkání stvolù pomáhá na mnoho obtíží…kdo má cukrovku,
mùže dennì rozžvýkat 10 – 15 pampeliškových stvolù, na kùru zamìøenou na
rozpouštìní žluèových kaménkù postaèí 5 – 6 stvolù dennì. Stvoly se zdají
zpoèátku hoøké, možná jim ale za èas „pøijdete na chu“.
A pro koho by „žvýkání trávy“ pøece jen bylo trochu moc, mùže zkusit
pampeliškový med, který je více známý. Recepty jsou velice rùzné, nìkdo má
tøeba svùj osvìdèený, pro inspiraci posílám tento:
Do litru studené vody dáme ètyøi hrsti kvìtù z pampelišek a zvolna pøivedeme k
varu, necháme 2 – 3x vzkypìt a ponecháme odstavené pøes noc. Ráno hmotu dáme
do síta, vymaèkáme a do šávy zamícháme kilogram cukru a pùl dobøe oèištìného
citronu nakrájeného na koleèka. Pomalu ohøíváme do odpaøení vody, smìs se
nesmí vaøit, aby se neznièily žádoucí látky.
Období dubna je také ideálním obdobím pro setí léèivých rostlin. Pokud máte k
dispozici kousek pùdy, zkuste si vysít mìsíèek lékaøský. Je to nejen velice pìkná,
oranžovo-žlutì kvetoucí rostlina, ale jak již název napovídá, je to významná
léèivka. Kvìty, a již sušené nebo èerstvé, se vám budou hodit na mnoho léèících
kùr a mùžete si z nìj sami vyrobit i známou mìsíèkovou mast ( k mìsíèku se ještì
vrátíme ). Mìsíèek je zároveò výborná rostlina do zeleninových záhonù,
napomáhá totiž oèistì pùdy a poskytuje podporu a ochranu napø. hrachu,
kedlubnám, košálovinám, okurkám, rajèatùm a øepì.
Krásné rozkvetlé jaro pøeje všem ètenáøùm
Alena Stejskalová, Sedèice
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TJ Nové Sedlo
Vážení a milí sportovní pøátelé, jarní èást sezóny je v plném
proudu. Sedelští fotbalisté se utkali v prvním jarním utkání s celkem
Lipence.
Na zaèátek bych Vás chtìl seznámit s výsledky zimního turnaje
NOVOSTAVBY CUP 2013.
Závìreèné kolo zimního turnaje se hrálo v Postoloprtech 9. bøezna.
Kdy si to rozdali týmy o koneèné umístìní v turnaji. O koneèné 5. – 10.
místo se utkali týmy Postoloprty B, TJ Nové Sedlo, Sokol Peruc, Sokol
Beèov a Fk Blažim. O 3. – 4. místo se utkali týmy Sokol Lenešice a TJ
Vrbno nad Lesy a ve finále se utkali SK Zlonice a Sokol Tuchoøice B.
Naši fotbalisté hráli svùj zápas s rezervou Postoloprt a v pøípadì vítìzství
by obsadili koneèné 5. místo. Zápas se jim však nepovedl, Postoloprty
byli po celý zápas lepší a jasnì zvítìzili 10:2, když jediné dva góly
vstøelil za Sedlo Marek Hodas. Nejdøíve prošel od vlastní brány celé
høištì a zakonèil a druhý gól dal z penalty po faulu na Baštu. Tyto 2 góly
byly, jediným svìtlím okamžikem našich fotbalistù v tomto zápase.
Turnaj nakonec ovládli fotbalisté ze Zlonic, druzí byli fotbalisté rezervy
Tuchoøic, tøetí skonèili fotbalisté Vrbna nad Lesy, ètvrtí skonèili
Lenešice, pátá skonèila rezerva Postoloprt a šestí skonèili naši fotbalisté,
kteøí si pøipsali nejlepší umístìní v úèasti na tomto turnaji.

valil další útok, Hodas pøihrál Baštovi na pravé køídlo a ten poslal prudký
centr do malého vápna kde Hodas míè jen teèoval a ten se odrazil k
Markovi Gažovi, který svým prvním gólem v kádru Sedla zvýšil vedení
na 4:1. Domácí mìli ještì spoustu šancí, zvláš útoèníci Tolar a Èerný ale
trefil se už jen jeden z nich. V 80 minutì rozehráli domácí krásnou akci.
Hodas pøihrál Marku Živníèkovi a ten krásnou kolmicí našel na pravém
køídle Baštu, který se nerozpakoval a poslal støílenou pøihrávku pøed
bránu hostù, kam si nabìhl Jakub Èerný, prostøelil brankáøe a upravil tak
stav na koneèných 5:1 pro domácí.
Chtìl bych za TJ Nové Sedlo podìkovat všem fandùm za to, že
pøišli v tak hojném poètu 50 ti divákù i pøes to, že byla krutá zima,
která pøipomínala spíše Únor než Bøezen a podporovali nás celý
zápas. Speciální Dík celého klubu patøí Kaèence Böhmové, která se
obìtovala a v té nelidské zimì pekla klobásy.
V dalším utkání zajíždí fotbalisté Nového Sedla na høištì Žíželic,
utkání se sehraje dne 30.3. od 15h. Další zápasy se sehrají na domácím
høišti a to dne 6.4. od 16:30h s celkem Krásného Dvora a 13.4. od 16:30h
s celkem Roèova. Další zápasy v Dubnu sehrají naši fotbalisté 20.4. na
høišti Pátku od 17h a 27.4. od 17h na domácím høišti s celkem
Panenského Týnce

Jakub Èerný
TJ Nové Sedlo – Sokol Lipenec – 5:1 (2:0)
První jarní kolo poznamenala nepøízeò poèasí a nezpùsobilé terény
na mnoha høištích. Naši fotbalisté však svùj zápas odmítli odložit,
protože terén byl nad míru dobøe pøipraven. První jarní zápas vždy
pøinese nìkolik pochybností, jak se povede start do dùležité èásti sezóny.
Našim fotbalistùm se povedl více než dobøe ale pojïme popoøádku. Na
utkání byl nominován jako hlavní sudí pøedseda komise rozhodèích
Tomáš Krejcar. Utkání zaèalo v mrazivém poèasí, které v tìchto dnech
není obvyklé. Ze zaèátku se hrálo na obou stranách dost opatrnì a bylo
znát, že to je první ostrý zápas jara. Sedelští se nemohli dostat do tempa a
zbyteènými pøihrávkami, se pøipravovali o slibné šance. Po 15 minutách
už se však zaèal hrát fotbal a hned z prvního kloudného útoku domácí
dokázali skórovat, když krásnou pøihrávkou za obranu vybídl Bašta ke
skórování Marka Hodase, který si položil brankáøe a dával do odkryté
klece. Tímto gólem se domácí uklidnili a zaèali hrát fotbal, který je jim
vlastní. Šance støídala šanci, ale gól se podaøilo vstøelit až ve 35 minutì.
U druhého gólu bylo opìt duo Bašta, Hodas. Tentokrát vybídl k úniku
nezištnou pøihrávkou Marek Hodas Josefa Baštu a ten pronikl s balonem
až na malé vápno. Když chtìl adresovat pøihrávku zpátky Hodasovi tak
si hostující hráè Koutský srazil míè do sítì. Do konce poloèasu už se stala
jen jedna kuriozita a to, když si hlavní sudí pøi pøerušené høe dobìhl do
místní klubovny objednat èaj. Do kabin se tak šlo za stavu 2:0 pro
domácí. Do druhého poloèasu šli domácí fotbalisté s tím, že udrží tento
náskok a podaøí se ho navýšit a dohrát zápas v klidu. Tento plán jim však
narušila první desetiminutovka druhého poloèasu, která naše fotbalisty
trápí už dlouhou øadu zápasù. V 55. minutì domácí obrana zaspala a
hostující Køivánek snížil na rozdíl jediného gólu. Za dalších 5 minut mìli
hosté na svých kopaèkách vyrovnání, ale branku netrefili a tak udeøili
domácí na druhé stranì. Po souhøe Böhma, Vargy a Hodase støelou z
velkého vápna potvrdil vedení domácí Bašta. V 70 minutì se na hosty

OPRAVY A REKONSTRUKCE
STØECH
provádíme klempíøské a pokrývaèské
práce
Kovanda Luboš - tel.: 720 636 090
Otevøen nový prodejní sklad
K + M tìstoviny
Pøíkrá 97
Nové sedlo/Žatec
Kontakt: Hruboš Karel - 607 208 190
Šorelová Miroslava - 721 018 095

Nabízím kompletní služby
v oblasti péèe o ruce a nohy:
Manikúra - Nehtová modeláž Pedikúra
Svìtla Kubelíková

www.testovinykm.abc-eshop.cz

telefon 720 266 768
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