Novosedelský
èerven 2013
zpravodaj
císlo 6 rocník III.

V

ážení spoluobèané,jak
jistì víte, v mìsíci èervnu
byl i okres Louny postižen
záplavami. Bohužel, i v naší obci
Žabokliky (viz foto) došlo, vlivem
vytrvalých dešù, k sesuvu pùdy
a poškození propustku pod komunikací. Pøedbìžné škody
odhadnuté odborníky z Krajského úøadu Ústeckého kraje je
odhadován na 1,5 až 2,0 mil. Kè.
Na úèet obce byla zatím
poskytnuta fin. záloha ve výši
449.000,- Kè. Po podrobném
prùzkumu bude naplánován
postup prací na odstranìní škod.
Na závìr bych chtìl popøát
všem školákùm hezké prázdniny
a pohodové prožití letní dovolené.

Vážení ètenáøi zpravodaje,
mìsíc èerven se i se svými teplotními výkyvy, kdy tropická vedra vystøídalo
chladnìjší poèasí, opìt stal mìsícem, ve kterém probìhlo nìkolik kulturních akcí,
o nichž se zmiòujeme v dalších èástech zpravodaje. Našim školákùm zaèaly
dlouho oèekávané dvoumìsíèní prázdniny. Maminky malých dìtí uvítaly, že
øeditelka ZŠ a MŠ Mgr. Lenka Souèková a další zamìstnanci školy, zachovají po
celý mìsíc èervenec v provozu Mateøskou školu a tím pomohou zamìstnaným
rodièùm vyøešit pøípadné komplikace, jak zajistit dozor nad svými dìtmi.
Pokraèují nám i práce na zahradách, pøedevším sekání trávy a úprava rùzných
okrasných keøù, což potvrzuje množství zahradního odpadu urèeného k odvozu.
V týdeníku 5 plus 2, který dostáváte do svých schránek zdarma, je uvedeno,
že mìsta Podboøany, Žatec, Postoloprty a Obec Nové Sedlo zakázaly na svém
území pochùzkový a podomní prodej. Podomní prodejce svoji èinnost provozuje
formou pochùzky, pøièemž je potenciální uživatel zboží nebo služeb bez
pøedchozí objednávky vyhledán prodejcem zejména obcházením jednotlivých
domù, bytù, apod. Pokud se vám stane, že vás podomní prodejce bude
kontaktovat, máte možnost ho odmítnout a vykázat s tím, že tento zpùsob prodeje
je v katastru obcí Nové Sedlo a jeho místních èástí Bøežany, Èíòov, Žabokliky,
Chudeøín a Sedèice zakázán. Naøízení èíslo 1/2013, kterým se zakazuje podomní
prodej je zveøejnìno na internetových stránkách obce: http://www.novesedlo.cz/.
Následná statistická tabulka vás seznamuje s poètem úèastníkù, kteøí v
jednotlivých mìsících letošního roku navštívili internetové stránky Obce Nové
Sedlo.

Mìsíc
leden
únor
bøezen
duben
kvìten
èerven

Návštìvníci
582
535
763
594
511
522

Celkem

3 507

Petr Sýkora, starosta

Jubilea
od 1.7. do 31.7.2013
V mìsíci èervenci oslaví
svá životní jubilea tito
obèané:
Jana Zálužská - Nové Sedlo
Blahopøejeme a pøejeme
hodnì zdraví, spokojenosti
a pohody.

Usnesení
z 5. zasedání ZO ze dne 26.6.2013
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo:
- prodej domu è.p.15 v Novém Sedle u Žatce
- prodej pozemku p.è. 78/3 v k.ú. Nové Sedlo u Žatce
- zámìr prodeje pozemku p.è. 315/2 v k.ú. Sedèice
- závìreèný úèet Obce Nové Sedlo za rok 2012 - viz pøíloha na OÚ
- smlouvu o budoucí smlouvì kupní s p. E. Metlièkou
Poznámka: s úplným znìním usnesení se mùžete seznámit na úøední desce
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Informace Obecního úøadu
Míra nezamìstnanosti v obcích Nového Sedla k 17.6.2013
Míra nezamìstnanosti po obcích
Název obce
Nové Sedlo

EAO
324

Poèet UoZ
60

Míra nez. (%)
18,52

Podíl nezamìstnaných
poèet obyvatel
403

podíl (%)
14,89

Vysvìtlivky: EOA poèet Ekonomicky
aktivního obyvatelstva, UOZ Evidence
uchazeèù o zamìstnání a podíl %
nezamìstnaných.

?
„PØÍSTØEŠEK“
Práce pøi
sestavování
altánku

Na køižovatce komunikace z Nového Sedla pøi vjezdu
na silnici Žatec - Kadaò je prostor, který je využíván ke
krátkým odpoèinkùm nejen cyklistù, ale i osádek
automobilù, kde øadu let stával pøístøešek, který
neumožòoval posezení a byl pro svou nefunkènost
odstranìn. Na jeho místo nechal starosta obce Petr Sýkora
postavit altánek, který umožòuje posezení a pøípadnou
ochranu pøi nepøíznivém poèasí. Altánek vyrobil pan
Ludvík Polyak z naší obce, za což mu patøí podìkování.
Pan Polyak se bude nadále podílet i na dalších truhláøských
pracích dle potøeb obecního úøadu. U altánku, který je
zobrazen na uvedených fotografiích, bude instalována
informaèní tabule s pøehlednou mapou regionu Žatecko se
zvýraznìním památek nacházejících se v našich obcích.
?
Televizní anténa

- v èervnu v Domì s peèovatelskou službou v Novém
Sedle byla namontována spoleèná televizní anténa na
pøíjem digitálního vysílání
?
Srbská Kamenice je Vesnicí roku 2013 v Ústeckém kraji

Odborná porota již vyhlásila výsledky letošního krajského
kola soutìže „Vesnice roku 2013“. Radovat se mohou na
Dìèínsku, Zlatou stuhou se ozdobí Srbská Kamenice. Pro vítìze
má Ústecký kraj odmìnu 300 tisíc korun.
Tisková zpráva ze dne 28. èervna 2013
--------------------------------------------------„Tìší mì zájem obcí o úèast v této soutìži. Je to jedna z
aktivit na podporu venkovských oblastí, na které se èasto
zapomíná. Pøitom právì v menších obcí je bohatý komunitní
život a lidé dokážou pro svùj domov obìtovat èas i úsilí.
Ocenìní v soutìži Vesnice roku je už jen bonusem navíc k
radosti z dobøe fungující obce. Vìøím, že vítìz bude náš kraj
dùstojnì reprezentovat i v národním kole,“ øekl hejtman
Oldøich Bubeníèek.
Ocenìní obdrží finanèní odmìnu od Ústeckého kraje. Držitel
Zlaté stuhy a vítìz krajského kola tak dostane 300 tisíc korun, za
další stuhy bude udìleno 125 tisíc korun a za diplomy 20 tisíc.
Slavnostní vyhodnocení a pøedání cen probìhne 19. srpna 2013

pøímo ve vítìzné obci.
Cílem soutìže Vesnice roku je snaha vyzdvihnout aktivity
obcí, jejich pøedstavitelù a obèanù, kteøí se snaží nejen
zvelebovat svùj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se
do spoleèenského života v obci. Soutìž má také upozornit
širokou veøejnost na význam venkova.
Vyhlašovateli soutìže jsou spolu s Ústeckým krajem Spolek
pro obnovu venkova ÈR, Svaz mìst a obcí ÈR, Ministerstvo pro
místní rozvoj a zemìdìlství ÈR a další organizace.
Výsledky soutìže „Vesnice roku 2013“ v Ústeckém kraji
Zlatá stuha: Srbská Kamenice (okres Dìèín)
Modrá stuha (za péèi o spoleèenský život v obci): Vìdomice
(okres Litomìøice)
Bílá stuha (za èinnost mládeže): Cítoliby (okres Louny)
Zelená stuha (za péèi o zeleò a životní prostøedí : Nové Sedlo
(okres Louny)
Oranžová stuha (za spolupráci obce a zemìdìlského subjektu:
Bìlušice (okres Most)
Cena nadìje (tzv. Duhová stuha): Dušníky (okres Litomìøice)

Není bylina, aby na nìco nebyla
Tak máme mìsíc èervenec a spousta bylin je pøesnì v dobì
svého sbìru. Nìkteré rostlinky musíme dobøe hledat, jiné
upoutají náš pohled již na dálku jako tøeba divizna.
Na okrajích cest, na kamenitých místech mùžete nalézt
vysoké, až 150 cm, krásnì žlutì kvetoucí byliny Diviznu velkokvìtou. Rostlina rozkvétá postupnì,
sbírají se jednotlivé kvìty nejlépe za slunného poledne,
kdy obsahují nejvíce éterického oleje. Øíká se, že
každý kvítek kvete pouze jediný den. Kvìty je potøeba
sušit rychle, aby si zachovaly zlatavìžlutou barvu. V dobì kvìtu
se sbírají také listy. Divizna je skvìlým lékem na kašel, zvláštì
dráždivý. Uvolòuje hleny, léèí sliznice, èistí prùdušky pøi
chrapotu a pískání. Èaj popíjíme 3x dennì.

Z kvìtù divizny si mùžeme pøipravit také "sirup". Jednotlivé
kvìty prosypáváme cukrem a dáme na teplé místo. Sirup
používáme pøi bolestech v krku.
Rostlinka, která nám mùže pøinést mnoho pomoci, je
Heømánek pravý. Roste na polích, v lukách, bohužel
je stále vzácnìjší. Dorùstá až 50 cm výšky a má duté
kvìtní úbory, podle toho jej mùžete odlišit od jiných
podobných rostlin. Charakteristická je také jeho
nádherná uklidòující vùnì. Heømánek má široké
použití, má uklidòující a dezinfekèní úèinky, léèí
zánìty všeho druhu, pomáhá pøi vyèerpanosti.
Èaj z heømánku používáme pøi bolestech bøicha, zubù, vnitønì
k ošetøení ran, pøi poruchách spánku, pøi horeèce.
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Není bylina, aby na nìco nebyla pokraèování ze strany 2...
Heømánkový èaj používáme také na kloktání a k výplachu úst
pøi zánìtech sliznice. V chøipkovém období si mùžeme heømánek
namíchat s podbìlem, lipovým kvìtem, listy jahodníku,
smetankovým koøenem a jitrocelem.
Obklady z heømánku se používají pøi kožních problémech a
vyrážkách, pøi bolestech oèí, k omývání ran. Pøi rýmì používáme
výluh z heømánku, který pod ruèníkem vdechujeme ( inhalujeme
) - po této aplikaci je nutné zùstat v teple.
Heømánkový èaj také mùžete použít na spláchnutí vlasù,
abyste jim dodali lesk.
Na zahrádce máme èasto zahradní jahody, v lese a na loukách
zase mùžeme nalézt jahodník obecný, tzv. lesní
jahody. Jahody si dejme na chu a pro zdraví
nasbírejme jahodníkové listy. Sušené listy
používáme do smìsí pøi chøipkovém období, ale
jsou také zdravìjší variantou èerného èaje.
Máte-li chu pøipravit si svùj "lahùdkový"
èaj, nasušte si na zimu a smíchejte 5 dílù listu
jahodníku, 3 díly šípkù, 3 díly listu borùvky, 2
díly listù maliníku èi ostružiníku a 1 díl kvìtních plátkù šípkové
rùže. Zaèít sbírat jednotlivé byliny je potøeba postupnì. Dvì lžíce
smìsi pak zalijete pùl litrem vody a necháte cca 10-15 min
louhovat. Mùžete osladit medem a popíjet jak teplý, tak studený.

Voòavá bylinka, kterou najdete jak v pøírodì, tak v mnohých
zahrádkách, je Mateøídouška obecná. Vytváøí
bohatì kvetoucí a vonící trsy. Najdeme ji na mezích ,
na slunných loukách, mezi kameny, prostì tam, kde je
slunce a teplo. Používala se již v dávných dobách pro
své dezinfekèní úèinky a také jako koøení.
Mateøídouškový èaj po ránu pøináší duševní svìžest,
dobrý pocit v žaludku a duševní pohodu.
Mateøídouška se používá pøi zánìtech horních cest
dýchacích, zahlenìní prùdušek, spolu s jitrocelem je to skvìlý lék
na dávivý kašel a pøi nebezpeèí zápalu plic. Dalším jejím
léèivých úèinkem je podpora trávení, zvyšuje chu k jídlu a proto
se také používá jako koøení v kuchyni.
Na namožené svaly, pøi revmatismu a vymknutí se používá k
potírání mateøídouškový olej. Ten si pøipravíme tak, že kvìty
mateøídoušky natrhané za poledního sluníèka naplníme do lahve
a zalijeme dobrým olejem, nejlépe sluneènicovým. Uzavøeme a
dáme na tøi týdny do tepla. Poté slijeme a používáme nìkolikrát
dennì k potírání postižených míst.
Spousty voòavých a krásných chvil s bylinkami pøeje
Alena Stejskalová, Sedèice

Blahopøání
V úterý dne 11. èervna dokonèil Roman Kovanda ml.
magisterské studium. Chtìli bychom mu poblahopøát a
zároveò popøát úspìšný start do nového života.
Pøejí rodièe a sestra Hanka

Kulturní akce:
?
DÌTSKÝ DEN
V sobotu 22. 6. 2013 poøádala Obec Nové Sedlo Dìtský den,
který byl zahájen v 12.00 hod na høišti TJ Nové Sedlo. Po
zahájení byly dìtem rozdány prùkazky, potøebné k nasbírání pìti
razítek, které byly dùkazem úèasti všech pøipravených soutìží.
Soutìžilo se ve všech vìkových kategoriích od tøí let. Pro
soutìžící bylo pøipraveno celkem pìt soutìží: hod na krtka,
støelba ze vzduchovky, slalom na kole, kolobìžce, tøíkolce,
namaluj si sám a chùdy. Po absolvování soutìží a odevzdání
prùkazky byl dìtem pøedán diplom a medaile za úèast spolu s
balíèkem sladkostí a hraèek.
Po celou dobu se dìti mohly zdarma svézt na øetízkovém
kolotoèi, zaskákat si na skákacím hradu. Novinkou bylo svezení
na dìtských ètyøkolkách èi projížïka vozidlem Policie ÈR, kdy
pøíslušník Policie ÈR ukázal dìtem i støelbu ze zbranì a samy
dìti si pak støelbu mohly vyzkoušet. Pøekvapením byl pøíjezd
vozidla Dempr z
pískoven Roztyly,
který si dìti taktéž
mohly prolézt a
prohlédnout. K
dispozici tu bylo
samozøejmì obèerstvení, stánek
se sladkostmi a
toèená zmrzlina.
Dále dìti potìšilo
vtipné vystoupení
s koòmi, kde
sleèna, pøevleèená
za klauna, ukázala poslušnost svého poníka a poté se dìti mohly
na koních svézt. Velkým potìšením byl pøíjezd hasièských
vozidel, která si dìti prohlédly. Hasièi pak na høištì nastøíkali
pìnu, ve které se dìti

vyøádily. Od 15.30 hod byl pro dìti pøipraven program za vedení
paní P. Pìkné, kde si dìti taktéž zasoutìžily o sladkosti napø. v
malování obrázkù. Všichni
pøítomní mìli možnost zakoupit
si výrobky z keramiky z místní
keramické dílny. Na závìr si dìti
mohly nechat pomalovat oblièej
rùznými motivy napø. zvíøecími a
také tetováním.
Od 20.00 hod., po vydaøeném
a sluneèném dni, se už rozjíždìla
taneèní zábava nejen pro dospìlé
doprovázená p. Jiráskem, která
byla ukonèena v ranních hodinách. Cela akce byla vtipnì
komentována moderátorem Jirkou Formánkem, kterému tímto
dìkujeme. Dìkujeme také všem 15ti pomocníkùm pøi soutìžích,
paní Svìtlanì Prokùpkové za pøípravu soutìží, všem dalším
pomocníkùm, kteøí se na organizaci podíleli a pøedevším dìtem,
kterých se pøišlo pobavit více jak 100. A závìrem bych chtìla
podìkovat a vìøím, že nejen za sebe, panu starostovi P. Sýkorovi
za jeho nápady, snahu, aby vše probìhlo ke spokojenosti a hlavnì
k potìšení dìtem a nám všem.
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Dita Sýkorová
foto Petr Sýkora, Svìtla Kubelíková

pokraèování ze strany 3...
?
SRANDA BEZ PLOTÙ

Dne 22. èervna se na fotbalovém høišti v obci Deštnice
konal již 13. roèník sportovnì-zábavné soutìže „Sranda
bez plotù“. Jako v minulých letech, tak ani zde nemohl
chybìt tým Nového Sedla, který mìl i pøes termínovou
kolizi s místním Dìtským dnem kvalitní obsazení v èele s
kapitánem Milanem Koèanem. Celé hry provázelo motto
„Nech brouka žít“, v jehož duchu byly vedeny i jednotlivé
soutìže s názvy jako Housenka, Stonožka èi Hovnivál, ve
kterých hráèi mohli popustit uzdu své zvíøecí stránce.
Jedinou nebodovanou disciplínou byla úvodní
pøehlídka, vedená ve stylu spartakiád, která prezentovala
jednotlivé obce pøi nacvièených choreografiích na skladbu
Poupata od Michala Davida. Zde se projevilo výjimeèné
nadání pro tvorbu nápaditých kostýmù a cvièebních sestav
ze strany všech obcí, vèetnì originálního pojetí našeho
družstva, zahrnujícího kromì použití váleèkù a rùžových
zástìr, také postavy Berušky a Ferdy Mravence .
Novosedelský tým v tomto roèníku soutìže rozhodnì
ostudu neudìlal, bral celou soutìž s humorem sobì

vlastním, a po nìkolika pøedposledních a pøedposledních
umístìních v minulých letech dokázal stanout na tolik
oèekávaném místì posledním, které také bylo náležitì
ocenìno trofejí i lahví šampusu, které pøedávaly místní
starostka a moderátor celé akce, známý herec a baviè, Josef
Alois Náhlovský .
Poslední tøešnièkou na dortu byl pøíjezd místního
hasièského spolku, který na høištì vypustil velké množství
hasící pìny, ve které se zakrátko ocitlo témìø veškeré
dìtské osazenstvo a i nìkolik dospìlých. K dispozici byl
dostatek obèerstvovacích stánkù a zábavních atrakcí, které
spolu s dobrým poèasím dokázali vytvoøit výbornou
atmosféru.
Podìkování patøí poøadatelùm z obce Deštnice za
kvalitní pøipravení areálu, zúèastnìnému týmu Nového
Sedla za pøedvedený výkon a také podpoøe ze strany OÚ
Nové Sedlo. Již nezbývá než se tìšit na pøíští roèník, který
se uskuteèní v obci Èeradice.

Na snímku (zleva) Stanislav Dostál, Ludìk Györgi,
Roman Kovanda st., Hanka Kovandová ml., Anežka
Klabníková, Milan Koèan ml., Roman Kovanda ml.,
Hana Kovandová st.

?
KRAJEM

Roman Kovanda ml.

Více na internerových stránkách Obce
Nové Sedlo v kategorii aktuality.

KRONIKÁØE VÁCLAVA HÁJKA Z
LIBOÈAN

Jednou ze zastávek turistického pochodu a cykloakce
„Krajem kronikáøe Václava Hájka z Liboèan“ byl Kostel
sv. Václava a Nejsvìtìjší trojice v Novém Sedle. Pochod,
který organizoval Klub èeských turistù Žatec, se
uskuteènil 22. èervna 2013 a jeho úèastníci mìli možnost
si kostel prohlédnout a seznámit se s jeho historií.
Úèastníci turistického pochodu, kteøí zde byli i v loòském
roce, kladnì hodnotili, jakou promìnou prošla nevzhledná
zahrada mezi farou a kostelem. Ocenili i instalaci lavièek a
dalších parkových úprav. Instalaci lavièek kladnì ocenili i
úèastníci Dìtského dne.
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ZŠ a MŠ Nové Sedlo
?
VÝLET DO ÈÍÒOVA

?
"Rozlouèení se školou" na K500 v Žatci

V úterý 18.6.2013 se dìti z Mateøské školy
spoleènì s uèitelkami vydaly i pøes veliké horko na
výlet do Èíòova. Dìtem se výlet moc líbil. V Èíòovì
na nás èekaly kozy a
oslíci, které dìti s
nadšením krmily.
Tímto dìkujeme p.
Èerné, která nás do
,,Èiòovského ZOO“
pozvala. Po dlouhé
cestì plné pøekážek
jsme vyèerpaní, ale
spokojení dorazili
zpìt do Mateøské školy. Èekal nás zasloužený obìd.

Dne 27.6.2013 se žáci ZŠ zúèastnili akce
"Rozlouèení se školou" na K500 v Žatci. Na pøípravì a
organizaci se
podílejí Armáda
ÈR a Mìstská
Policie. Naši žáci
byli na této akci
poprvé a vrátili se
s nadšením. Pøíští
školní rok se prý
na tuto akci zase
moc tìší.

Pedagogický sbor

?
ŠKOLNÍ AKADEMIE
Dne 25. 6. 2013 se konala na sále školní akademie
dìtí a žákù naší školy. Dìti si s paní uèitelkami
pøipravily pro rodièe bohatý program plný písnièek,
taneèkù, pohádek, jak v èeském, tak i anglickém
jazyce, hrály na zobcové flétny. Po skonèení
programu následovalo pasování pøedškolákù na
školáky a rozlouèení s žáky pátého roèníku, kteøí po
prázdninách budou chodit do škol v Žatci. Všem se
pøedstavení moc líbilo, dokonce došlo i na slzièky
dojetí. Tímto se dìti rozlouèily se školním rokem a v
následujících dvou mìsících si budou užívat
zasloužených prázdnin.

Mgr. L. Souèková, øeditelka školy

Podìkování øeditelky školy
Jako øeditelka školy mám vždy radost,
když se ze strany rodièù dostane našim
uèitelkám ocenìní za jejich práci. Proto
bych i já ráda podìkovala celému
pedagogickému sboru, vèetnì p. L.
Nikrlové, za uplynulý školní rok
2012/2013. Ráda bych také podìkovala
rodièùm a celému zastupitelstvu Obce Nové
Sedlo za vzájemnou spolupráci a tìším se na
další školní rok, který doufám bude opìt tak
vydaøený. Všem pøeji krásné prožití letních
Mgr. Jitka Zamrzlová dnù.
Mgr. Lenka Souèková, øeditelka školy
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Historie
V této èásti historie v obci Nové Sedlo vás budeme
seznamovat s dokumenty o poèátcích výstavby èeské
školy, která byla slavnostnì otevøena 28. èervna 1931
svému úèelu a slouží i v souèasné dobì. (viz pøíloha)

Vìstník ÚMŠ 1931
è. 1 - 6
Slavnost pøi otevøení èeské školy v Novém Sedle u Žatce,
dne 28. èervna 1931
Za krásné pohody seøadily se dítky v nedìli, dne 28. èervna
1931 pøed nádražím v Žaboklikách, kde bylo již hojnì úèastníkù
z okolních obcí a kam pøijeli též noví hosté po 1.h. vlakem.
Prùvod zahájila selská jízda, za ní šla hudba z Høivic, která
cestou vesele vyhrávala, pak šli zástupcové rùzných korporací s
protektorem slavností p. Dr. Kvìtoslavem Koláøem a èetné
obecenstvo.
Po 2.h. dorazil prùvod pøed školní budovu, která je velmi
vzhledná, jednopatrová, má odstup od silnice asi 20 – 30 krokù a
na protìjší stranì velmi pìknou svahovou zahradu.
Po fanfárách z Libuše vystoupil na øeènickou tribunu, pøed
prùèelím školy postavenou, pøedseda místního školního a
slavnostního výboru, pan správce velkostatku, jenž pøivítal
hosty, ocenil zásluhy minist. školství a osv., minist. financí,
Ú.M.Škol., zvláštì pak zásluhy o školu pana Dr. Kvìt. Koláøe,
jenž ze všech sil se staral o dùstojný stánek pro vzdìlání èeské
mládeže.
Na to podìkoval protektor slavnosti p. Dr. Kvìtoslav Koláø,
slíbiv èeské škole i do budoucna veškerou pomoc mravní i
hmotnou a pøál škole všeho štìstí a zdar pro všechny èasy pøíští.
V pìkné øeèi ocenil význam školy p. insp. Polánek, požádal k
posledku rodièe i školní mládež, aby si školy vážili a mìli z ní
všichni hojný užitek.
Za Ústø. Mat. Školskou promluvil èlen výboru K. Bolina o
budovatelích této školy, vzpomnìl zásluh minist. škol. i financí,
otce nové školy p. Dr. Kvìt. Koláøe, jeho šlechetnosti a
národního cítìní, promluvil struènì o zásluhách Ú.M.Š. a její
èinnosti nynìjší a posléze o povinnostech rodièù i dìtí k èeské
škole.
O národním významu, o vlasteneckém cítìní a snahách

našeho národa promluvil vzletnì èlen Severoè. jednoty prof. Dr.
Mrázek ze Žatce. Ne evropanství, ale èešství slovanství a sílí
naši duši, a láska k vlasti a národu nehyne v duších našeho
dorostu!
K posledku podìkoval øíd. uèitel všem, kdo se o školu
zasloužili, slíbil, že uèitelský sbor bude pracovati v duchu
národním k dobru èeského dítìte.
Za stavitelskou firmu podìkoval stavbyvedoucí pan Bašta
upøímnými slovy, naèež hudba zahrála národní hymnu, nastalo
prohlížení budovy, naèež se prùvod odebral do Háje, kde pøi
hudbì se lid veselil. K veèeru odebrali se úèastníci do hostince k
tanci.
Pan protektor Dr. Kvìt. Koláø mìl šastný den. Školu obdivuje
a s láskou se k ní v øeèi vrací. Šel jsem s ním v prùvodu a poznal
jeho štìdrost k chudému lidu. Podìloval gratulanty, dìti po 5 Kè –
osoby velké po 20 a 10 Kè za pouhá slova: „Pane doktore,
gratuluju jim k nové škole.“ Dìti opìt pøály veselých prázdnin.
Vstupuje do Háje, dal 300 Kè a všechno peèivo a dorty ke kávì
bylo z jeho kuchynì. Lid má ho velmi rád, a to Èeši i Nìmci.
VPraze28/6 1931
K.Bolina
?
Pokraèujeme v seriálu, ve kterém vás seznamujeme s
historickými pomníky a železnými køíži, které jsou umístìny
mimo obce.
V dnešním zpravodaji vám pøedkládáme fota torza køíže
umístìného na rozcestí polních cest za ulicí Zahradní (Nové
Sedlo) a u silnice vedoucí z Bøežan do Èíòova.
Torzo železného køíže na rozcestí polních cest za ulicí
Zahradní od faráøe Prüchnera, který obhospodaøoval zdejší
farnost v letech 1869 až 1903.

Stav železného køíže v roce 2001

Kamenný podstavec døevìného køíže, po levé stranì silnice
smìrem na obec Èíòov, z roku 1865 zbudovaný manželi Franzem
a Annou Klementovými.
V kamenném podstavci je vytesán nápis:
Tato socha byla zøízena našemu bohu v roce 1865 Franzem a
Annou Klementovými z Bøežan.
Pøi èištìní náletových keøù podle silnice bylo pracovníky
Veøejnì prospìšných prací nalezeno kamenné torzo tohoto køíže
a èásteènì opraveno. Stejný køíž, který stával dle historických
dokumentù trochu vzdálen jižnì od obce po pravé stranì silnice,
se však nedochoval.
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Foto z
roku
2002

pokraèování ze strany 6...

Foto z
roku 2002

Stav køíže ke
dni 27.6.2013

TJ Nové Sedlo
TJ Nové Sedlo
Vážení a milí sportovní pøátelé, sezóna 2012/2013 je za námi. Tým
Nového Sedla zakonèil tento roèník ve 3. tøídì na krásném 6. místì ze 14
úèastníkù se ziskem 40 bodù a skóre 65:47. Dovolte mi, abych Vás
struènì seznámil s prùbìhem zbylých utkání, které byly v jarní èásti
odehrány.
Libèeves – TJ Nové Sedlo - 2:1 (Hodas,Èerný)
Poslední kvìtnový víkend zajíždìli naši fotbalisté na høištì Libèevse.
Domácí už mìli jistý sestup do 4. tøídy a tak chtìli tento roèník dohrát se
vztyèenou hlavou. Ve velmi deštivém poèasí, kdy trávník pøipomínal
spíše høíštì na vodní pólo se hrál celkem pìkný fotbal. Skóre zápasu
otevøel hostující Èerný po krásné pøihrávce od Hodase. Domácí však do
poloèasu staèili srovnat. Druhá polovina utkání rozhodla o vítìzi tohoto
tìžkého utkání. Èerný vrátil vybídnutí Hodasovi a ten se nemýlil. Náš
tým si tak vezl domù dùležité 3 body.
TJ Nové Sedlo – Lubenec - 3:3 (Rehák 2, Varga)
V posledním domácím zápase pøijel na sedelský pažit dlouholetý
soupeø z Lubence. Podzimní zápas na lubeneckém høišti prohrál náš
tým v pomìru 2:1 a tak chtìli naši hoši oplatit soupeøi tento výsledek.
Zápas zaèal pro domácí výbornì. Už v 10. minutì otevøel skóre Rehák
po krásném pøistrèení od Martina Jíry. V 15. minutì už to bylo 2:0, když
se trefil opìt Rehák, když dostal pas mezi obránce a nekompromisnì
zakonèil. Hosté se ještì nedostali za vlastní polovinu a už prohrávali 3:0,
když se ve 30. minutì odrazil balon k domácímu Vargovy a ten ze 40m
poslal míè do branky. Po té se však zaèali dít vìci. Domácí místo toho
aby se zatáhli a zahráli si fotbal tak se nesmyslnì tlaèili do útoku a
nechávali hostujícím útoèníkùm hodnì prostoru, který hosté v zápìtí
využili. Ve 40. minutì chtìl vyvézt míè domácí obránce Tolar, ale ztratil
ho mezi pùlkou a velkým vápnem a hosté snížili na 3:1. Ve 45. minutì
bylo ještì hùø. Domácí obrana byla nedùsledná v bránìní a hosté snížili
na rozdíl jednoho gólu. Do druhého poloèasu nastoupili domácí s cílem
udržet vedení a popøípadì navýšit skóre. Tento cíl však zùstal
nevyslyšen. Hosté se od zaèátku poloèasu hnali za vyrovnávacím gólem
a v 55. minutì po další chybì domácí obrany stav srovnali. Do konce
zápasu byla už jen jedna šance na každé stranì a tak si oba týmy odnesli
po bodu. Pro domácí to však byla velká ztráta po slibnì rozehraném
zaèátku.
Postoloprty B – TJ Nové Sedlo – 7:3 (Kaèenák 2, Rehák)
V dalším zápase zajíždìli naši hoši na høištì Postoloprt v znaènì
oslabené sestavì. Zato hosté byli posíleni o 3 hráèe A týmu, který je
úèastníkem A-tøídy. Naši fotbalisté šli do tohoto zápasu s cílem udržet
co nejdéle nerozhodný stav, vyrážet do protiútokù a pokusit se
skórovat. Tento cíl jim vydržel pouze do 15. minuty, když domácí
zahrávali standartní situaci, která sice skonèila na bøevnì, ale smolnì se
odrazila do zad brankáøe Kroce, od kterého putoval míè za èáru. Další
gól obdrželi hosté už za 5 minut, když si domácí útoèníci pohráli s
obranou a navýšili skóre na 2:0. Po té se osmìlili i hosté, když nejstarší
hráè Kout vybídl kolmicí Jakuba Èerného, který dobøe vystøelil, ale

balón skonèil pouze na bøevnì. Domácí však hned z protiútoku navýšili
skóre na 3:0. Hosté mìli v prvním poloèase ještì jednu šanci, když se
ocitl sám pøed gólmanem, ale v záklonu netrefil branku. Do druhého
poloèasu nastoupili hosté s vidinou aspoò dát èestný gól a hlavnì žádný
nedostat. Tento sen zùstal opravdu jen sen. Obrana hostù se rozhodla,
že si domácí potøebují zlepšit skóre a tak jim servírovala neskuteèné
gólové pøihrávky, které by využil i slepý. Nejdøíve namazal Böhm, po té
Tolar a naposled Hon. V 55. minutì to bylo 6:0!! Hosté se však nevzdali,
pøeskupili øady a probudil se spící zabiják ve formì Dana Kaèenáka,
který se posunul do útoku. Tento matador vstøelil 2 góly a ještì pøipravil
penaltu, ze které skóroval Rehák. Domácí však vstøelili ještì jeden gól,
ale naši fotbalisté pøestože odjíždìli domù s pøídìlem ale se vztyèenou
hlavou za odmakaný zápas.
Žíželice – TJ Nové Sedlo - 3:1 (Èerný)
V posledním zápase sezóny zajíždìli naši fotbalisté na høištì
znepøátelených Žíželic, které bojovali o postup. Zápas zaèali naši
fotbalisté velmi aktivnì, ale žádná støela se neujala. Za to na druhé
stranì udìlal brankáø Vávra hrubku, když chytil malou domu od
Kaèenáka a hosté nepøímí kop využili a otevøeli skóre zápasu. Za 5 minut
už bylo srovnáno. Domácímu brankáøi vypadl pøi zákroku balón,
pohotový Marek Hodas mu ho vypíchl a Jakub Èerný srovnal skóre
zápasu. Hosté mìli po vstøelené brance více míè na kopaèkách, ale
žádnou ze šancí nedokázali využít. Za to domácí udeøili tìsnì pøed
poloèasem po chybì Stanèíka a pøevrátili skóre na svou stranu. Do
druhého poloèasu nastoupili naši fotbalisté s cílem vyrovnat stav a
pokusit se odvézt si minimálnì bod. To se jim však nepodaøilo. Pomezní
rozhodèí, který mával za domácí obranou, se rozhodl, že hostující hráèe
do šance už nepustí a tak se i stalo. Domácí dokázali dát ještì jeden gól a
oplatili našim fotbalistùm porážku z podzimu.
Na závìr bych chtìl moc podìkovat trenéru Jozefu Kyjacovy, který
pøevzal mužstvo pøed jarní èástí sezóny a dokázal mužstvo dovést ke
krásnému 6 místu. Na tento výsledek chce v pøíští sezónì navázat a
atakovat ještì vyšší pøíèky 3 tøídy.
Dále bych chtìl za celý klub TJ Nové Sedlo moc podìkovat všem
fanouškùm jak Liboèanským tak Sedelským, kteøí nás celou sezónu
neúnavnì podporovali a jezdili za námi na všechny venkovní zápasy,
za což jim patøí obrovské uznání. Velký dík patøí všem, kteøí se podíleli
na pøípravì domácích zápasù a údržbì areálu, jmenovitì jsou to:
Miroslav Èerný, Jiøí Èerný, Tereza Èerná, Katka Böhmová, Josef
Adamec, Daniel Kaèenák(trenér mládeže), Kateøina Krejèová (trenér
mládeže) a Patrik Lajbl (kustod týmu).
Nejvìtší podìkování patøí Obci Nové Sedlo a jejímu zastupitelstvu
za finanèní a materiální podporu, bez které by nemohl fotbal v Novém
Sedle fungovat.
Dále patøí velký dík za podporu Vìzeòské službì Nové Sedlo,
Severoèeským pískovnám a štìrkovnám provozovna Roztyly,
Pivovaru Žatec a panu Bohuslavu Klímovy ml.
Chtìl bych popøát všem krásné léto a doufám, že se ve zdraví sejdeme
na startu nové sezóny 2013/2014, která zaène 17 srpna tohoto roku.
Jakub Èerný
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Letní kino Žatec - program na mìsíc ÈERVENEC 2013
3.7.
4.7.
5.7. a 18.7.
6.7. a 12.7.
7.7.
11.7. a 25.7.
13.7. a 19.7.
14.7.
20.7. a 28.7.

21:30
21:30
21:30
21:30
21:30
21:30
21:30
21:30
21:30

21.7.
26.7. a 9.8.
27.7.

21:30
21:30
21:30

Star Trek: Do temnoty
Svìtová válka Z
Univerzita pro pøíšerky
Já padouch 2
Martin a Venuše
Pacific Rim - Útok na Zemi
Revival
Osamìlý jezdec
R.I.P.D. - URNA: Útvar Rozhodnì Neživých
Agentù
Stážisti
Wolverine
Babovøesky

Spojovaèka

OPRAVY A REKONSTRUKCE
STØECH
provádíme klempíøské a pokrývaèské
práce
Kovanda Luboš - tel.: 720 636 090
Nabízím kompletní služby
v oblasti péèe o ruce a nohy:
Manikúra - Nehtová modeláž Pedikúra
Svìtla Kubelíková
telefon 720 266 768

?,grafick?
mutov.
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