Novosedelský
leden 2012
zpravodaj
èíslo 1 roèník II.

Vážení spoluobèané,
chtìl bych touto cestou
podìkovat všem, kteøí nám
vyjadøují své ANO, dle ankety
na našich webových stránkách,
tak i spokojenost s Novosedelským zpravodajem. Vìøím,
že i nadále mùžeme poèítat s
Vaší podporou pro naší práci.
Bohužel musím zde upozornit
na jeden nešvar, který se v
našich obcích rozmáhá. Jedná
se o nelegální tìžbu døeva, pøi
které nìkteøí naši obèané
bezhlavì kácí stromy a nepøemýšlí, že tím porušují zákon a
vyhlášky a øídí se heslem
„hlavnì, že mám doma teplo, co
mi je do nìjaké pøírody“. Tímto
svým jednáním se vystavují
nebezpeèí stíhání z trestného
èinu, minimálnì ze spáchání
pøestupku.
Nadále bych Vás chtìl požádat o Vaše pøíspìvky a spolupráci pøi vydávání zpravodaje a
tím rozšíøit jeho obsah a více
nových informací z Vašich
zdrojù.

Vážení ètenáøi zpravodaje,
prosincový mumraj je za námi a mìsíc leden probìhl celkem v pohodì.

Zamìstnanci obce vyèistili sjezdovku na stráni za Horní hospodou v Novém Sedle,
kterou v polovinì 60. let minulého století pøipravovali a udržovali zamìstnanci
tehdejšího Státního statku a další nadšenci zimních radovánek. Bohužel letošní
zima oproti loòsku, kdy snìhu bylo nadbytek, nás obšastòuje spíše jarní pøírodou,
kvetou sedmikrásky, prvosenky a další jarní kvìtiny. Dle pøedpovìdi meteorologù
se v naší oblasti v nejbližší dobì vìtších snìhových pøívalù k malé radosti dìtí a
ostatních pøíznivcù pravé zimy asi nedoèkáme. Ale pøíroda je nevyzpytatelná a
mùže nás ještì potrápit. A již to tu máme. Když dopisuji tento sloupek, teploty
poklesly na –7Co a je pøedpoklad, že tento ráz poèasí potrvá ještì nìkolik dní,
ovšem beze snìhu.
Prùbìh letošní zimy nás drží v nadìji, že alespoò mírnì ušetøíme za spotøebu
energie, urèené k vytápìní našich nemovitostí. Tato naše iluze však nemusí mít
dlouhého trvání, protože dodavatelé spolu s vládou nám nenápadnì zvyšují
spotøební ceny.
Jakou zimu jsme prožívali v roce 2010, Vám pøipomenou obrázky z ledna.

Nové Sedlo
Èíòov

Petr Sýkora, starosta

Jubilea
od 1.2. do 29.2. 2012
V mìsíci únoru oslaví svá
životní jubilea tito obèané:
Anna Šeflerová - Žabokliky
Emil Brhel - Nové Sedlo
František Kraitl - Žabokliky
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Žabokliky
Chudeøín

Pokraèování ze strany 1:

Že dìtská výtvarná èinnost mùže mít svoji estetickou hodnotu, svìdèí návrh, který vybraly dìti z místní školy na vymalování
autobusové èekárny v Novém Sedle. Najdou se však i dìtští „výtvarníci“, kteøí svým „umìním“ pomocí rùzných nevkusných
malùvek doplòují a hyzdí novì vymalované stìny èekárny. Doufejme, že se k této iniciativì nepøipojí další a èekárna si zachová bez
dalšího poškození svùj vzhled i nadále.
Je smutné a zarážející, že se pietní místo, jakým je høbitov v Novém Sedle, stává cílem nelze øíci vandalù, ale drobných
zlodìjíèkù. V poslední dobì se objevují drobné krádeže kovových doplòkù na nìkterých pomníècích. Zatím se tento trend projevuje v
menším mìøítku, ale nelze to pøehlížet.
Jaroslav Kubelík, redaktor

Informace obecního úøadu:
V obcích Nové Sedlo, Žabokliky a Sedèice byla
provedena výmìna hlavic veøejného osvìtlení za úsporné.
Nové hlavice jsou zatím na silnièních stožárech,
pokraèovat se bude i na parkovém osvìtlení.
Dalším nešvarem, který byl doposud v našich obcích
tolerován mimo volného pobíhání psù, které již øeší
pøestupková komise MìÚ Žatec, je volnì vypouštìná
drùbež a jiné drobné hospodáøské zvíøectvo na veøejná
prostranství. Byly doby, kdy se náves a ostatní veøejná
prostranství v obcích stávala volným výbìhem veškerého
chovaného domácího zvíøectva. Doba se ale postupnì mìní
a volnì pobíhající drùbež postupnì z tìchto míst mizí. Stále
se však najdou chovatelé, kteøí vypouštìjí drùbež mimo
svou nemovitost. Pokud chceme, aby naše obce byly
upravené, nelze již tolerovat, že volnì pobíhající drùbež
nièí novì vysazenou zeleò, ale podílí se i na jiném, i když
pouze drobném poškozování veøejných prostranství.
Zastupitelstvo proto pøipravuje obecnì závaznou vyhlášku,
která umožní sankcionovat obèany, kteøí budou tuto
vyhlášku ignorovat a porušovat.
Pokraèují stavební úpravy na faøe v Novém Sedle.
Mimo úklidu vnitøních prostor probíhá odstranìní zeminy
kolem základù fary, což se projevuje pozvolným
vysycháním základového zdiva. Bylo požádáno o dotaci na
opravu støechy a rekonstrukce støešní krytiny, která
probìhne do konce letošního roku.
Kostel v Žaboklikách je další historickou památkou,
kterou se snaží Obec Nové Sedlo (a dá se øíci prozatím
úspìšnì) zachovat za využití garanèních fondù pro další
generace. Kostel byl v mìsíci prosinci pøeveden do majetku
Obce Nové Sedlo. Bohužel vnitøní prostory, které byly
nedostateènì zabezpeèeny, se staly odkladištìm domovní-

ho odpadu. Obec proto nashromáždìný odpad, který zcela
zaplnil velkoobjemový kontejner, nechala na své náklady
odstranit. Aby se kostel opìt nestal místem, kam lze
bezplatnì ukládat domovní odpad, byl vstup do vnitøních
prostor uzavøen.
Obec Nové Sedlo uzavøela smlouvu s italskou firmou
OREBIT o smìnì nemovitosti èp. 56 v ul. Hlavní v Novém
Sedle za nevyužité a ladem ležící pozemky za místním
kostelem. Nemovitost èp. 56 bude rekonstruována na 5
bytových jednotek.
Pøi jednání se zástupci firmy Orebit vznesl starosta pan
Petr Sýkora dotaz, jaký zámìr má firma s využitím
místního zámeèku. Zástupci firmy vydali stanovisko, že
objekt nemají v úmyslu prodat, ale poskytnout k
dlouhodobému pronájmu. Starosta obce má zájem, aby
zámeèek neskonèil jako historické neudržované objekty.
Obec Nové Sedlo dle vyjádøení starosty bude nápomocná
pøi hledání subjektu, který by mìl zájem prostory zámeèku
užívat.
Jak jsme se v minulém zpravodaji zmínili, pøedkládáme vám struèný pøehled, proè nebyl projekt výstavby
rodinných domkù za høištìm v Novém Sedle realizován.
Na základì žádosti obèanù naší obce, ale i z obcí
sousedních, kteøí mají zájem o výstavbu vlastního
rodinného domku v lokalitì u místního høištì, kde je
plánována výstavba rodinných domkù, pøedkládá starosta
obce pan Koøenský èlenùm zastupitelstva na zasedání dne
4. èervence 2002 návrh na zahájení výstavby inženýrských
sítí. V první etapì se jedná o vybudování cca 2000 m2
komunikací, 250 m2 kanalizace, vodovodu, plynovodu,
elektro vedení a telefonní pøípojky. Následovalo jednání s
dodavateli inženýrských sítí (voda, plyn, elektr. vedení) a
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Informace obecního úøadu pokraèování ze strany 2
po uzavøení dohod byla Mìstskému úøadu Žatec dne
4.1.2006 doruèena žádost Obce Nové Sedlo o vydání
stavebního øízení ke zøízení díla „Pøíprava území pro
výstavbu RD, inženýrské sítì v k.ú. Nové Sedlo, vodovod,
dešová a splašková kanalizace“ na parcelách za místním
høištìm. Jednání bylo svoláno na 6.4.2006. Z nìkolika
desítek úèastníkù podal odvolání pouze Ladislav Fencl.
Odvolání odùvodnil tím, že novì budovaným dílem dojde
ke znièení obou jeho studen. Rovnìž úèastník øízení
pøedpokládá, že splašková kanalizace, která poteèe kolem
jeho domu, zpùsobí s vysokou pravdìpodobností
prosakování vody do jeho sklepa. Dále ve svém odvolání
uvádí, že použití tìžké stavební techniky v blízkosti jeho
nemovitosti jej pak bude nejen nepøimìøeným zpùsobem
rušit emisemi hluku, ale pøedevším je zpùsobilé samo o
sobì vyvolat poškození vodních zdrojù v oblasti i majetku
ve vlastnictví úèastníka øízení.

Aby blokace ze strany Ladislava Fencla k zahájení
uvedené akce byla ukonèena a mohly pokraèovat práce na
vybudování inženýrských sítích rozhodla Obec Nové
Sedlo zastavit dnem 14.2.2008 pùvodní žádost o vydání
probíhajícího zablokovaného stavebního øízení.
Tímto bylo Obci Nové Sedlo umožnìno podat novou
žádost o vydání nového stavebního øízení k uvedenému
dílu, kde již není nutno brát v potaz vyjádøení všech
úèastníkù øízení. Protože firma, která mìla zajistit realizaci
tohoto projektu, nedodržela podmínky uzavøené smlouvy,
byla upozornìna zastupitelstvem obce, na to že pokud do
mìsíce øíjna 2010 nebude pokraèovat v zapoèatých
pracích, pøípadnì neuvede stavební parcely do pùvodního
stavu, bude s ní ukonèena smlouva. Následnì k ukonèení
smlouvy došlo a pozemky urèené k výstavbì, jak jsme již
uvedli v pøedchozím zpravodaji, budou uvedeny do
pùvodního stavu a inženýrské sítì zakonzervovány.
Jaroslav Kubelík, redaktor zpravodaje

Touto fotografií Vám chceme ukázat, jak
to i doposud v okolí našich obcí vypadá.
Takové množství odpadu odvezli zamìstnanci bìhem jediného dne v místech
køižovatky Chbany, Bøežany, Žabokliky.
Vìøíme, že toto budete brát jako odstrašující
pøípad a že my všichni budeme dbát na
èistém prostøedí nejen v našich obcích a
budeme si tak vytváøet prostøedí pro nás
pøíjemné bez nepoøádku.
Petr Sýkora, starosta

Odpovìï na èlánek zastupitele pana Romana Kovandy z NZ èíslo 12
Na zasedání zastupitelstva v roce 2011, kdy se hlasovalo o bezúplatném pøevodu kulturní památky kostela sv. Bartolomìje v Žaboklikách od církve na obec, bylo
jasnì øeèeno, že obec se bude snažit o záchranu této vzácné barokní stavby za pomoci rùzných dotací od státu (Ministerstvo kultury, Krajského úøadu, Ministerstvo pro
místní rozvoj a další) a i z tzv. Norských fondù, kdy se obec bude podílet fin. spoluúèasti ve výši 0% až 30% dle druhu dotace.
Aby se mohlo žádat o dotace na rekonstrukci, tak se nejdøíve musí vypracovat statistický posudek, stavebnì historický prùzkum, projektová dokumentace, závazné
stanovisko památkového ústavu a následnì požádat o stavební povolení. Toto vše bude trvat minimálnì 8 až 10 mìsícù a až poté budou zahájeny práce na záchranu této
historické stavby, které potrvají nìkolik let, kdy obec bude dle svých možností urèitou finanèní èástkou tuto rekonstrukci dotovat.
Touto cestou mùžu ubezpeèit obèany, že se urèitì nebude jednat o èástku 50 mil. Kè(jak bylo uvedeno v èlánku) z rozpoètu obce a že vedení obce bude v letech 2012 –
2014 realizovat i další akce napø. výstavbu chodníkù, rekonstrukci místních komunikací, rekonstrukci fary na obecní úøad, výstavbu víceúèelového høištì a øadu dalších
akcí, o kterých Vás budeme prùbìžnì informovat.
Petr Sýkora, starosta

Dopisy redakci
Vážený pane starosto,
gratuluji Vám k vydávání velice kvalitního
zpravodaje, který informuje jak o souèasnosti,
tak i k mému milému pøekvapení o historii
obce a pøièlenìných vesnic. Kromì toho bych
chtìl upozornit, že v archivu máme uložené
dva svazky kroniky èeské školy v Sedèicích z
let 1926–1975, pak strojopisný sborníèek z
první republiky se struènými dìjinami Sedèic a
Žaboklik a koneènì farní kroniku Nového
Sedla z let 1729-1839. Ta je ovšem latinsky a
nìmecky.
Srdeènì
ÈR – Státní oblastní archiv v Litomìøicích
Øeditel Státního okresního archivu Louny
PhDr. Bohumír Roedl
Redakèní rada vèetnì spolupracovníkù

redakce si velmi váží ocenìní od osobnosti
jakou je øeditel Státního okresního archivu
Louny PhDr Bohumír Roedl. Samozøejmì využijeme nabídky okopírovat si nabízené
svazky kronik a uložit je v archivu Obce Nové
Sedlo. S obsahem kronik seznámíme i ètenáøe
našeho zpravodaje.
Osobní poznámka
Jména èlenù redakce a spolupracovníkù
jsou Vám jistì známa ze stránek zpravodaje.
Jaksi v pozadí ze skromnosti zùstává Dita
Sýkorová. Pokud otevøete stránky zpravodaje,
aniž si to uvìdomíte, v první øadì vás zaujme
vzhled a uspoøádání jednotlivých písemných
pøíspìvkù a fotografií. Redakce pøedá Ditì
Sýkorové veškeré písemné podklady v tak
zvaném „syrovém“ stavu. Potom nastupuje
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koneèná fáze a to graficky zpracovat jednotlivé
pøíspìvky do stavu, aby svým uspoøádáním
upoutal ètenáøe zpravodaje, a to se jistì Ditì
Sýkorové daøí.
Omluva
Velmi se omlouvám uèitelce paní Jitce
Zamrzlové a vedení ZŠ a MŠ za nezveøejnìný
pøíspìvek v prosincovém zpravodaji.
Pøíspìvek nás informoval o vzdìlávacím
programu na mìsíc leden. Ve spoustì
emailových zpráv, které dennì dostávám, mi
tento pøíspìvek unikl. Vìøím, že tato má chyba
nenaruší spolupráci mezi redakcí zpravodaje a
ZŠ a MŠ.
Jaroslav Kubelík

Dopisy redakci pokraèování ze strany 3:
Vìzni budou i nadále pracovat pro obec
Spolupráce mezi vìznicí a obecním úøadem se v loòském roce
se velice osvìdèila. Na poèátku stála rekonstrukce fotbalového
høištì a okolí. V rámci pracovní terapie o víkendech docházeli
vìzni v doprovodu vychovatele na høištì, kde se výraznì podíleli
na jeho rekonstrukci. Vìzni se zapojili také do práce pro obec. Po
dohodì mezi obecním úøadem a vìznicí zaèalo v loòském roce
pro obec pracovat pìt odsouzených. Vìzni docházejí do obce bez
doprovodu, èemuž pøedcházel jejich peèlivý výbìr ve vìznici. A
vyplatilo se! Tato „pracovní èeta” provedla kus dobré práce.
Krom údržby zelenì v obci se podílela na provádìní stavebních
úprav v základní škole, na pohostinství a na faøe v obci Nové

Sedlo. Vìzni provedli také rekonstrukci kaplièky na návsi v
Èíòovì. Za zmínku stojí i pomoc vìznice pøi loòských záplavách
v obcích Žabokliky a Sedèice. Možná jsem se nezmínil o všem,
co vìzni pro obec udìlali, ale podstatné je, že pøedstavitelé obce
si práci vìzòù velice pochvalují. A z toho dùvodu chtìjí s vìznicí i
nadále spolupracovat. Vìznice se této spolupráci nebrání, nebo
prvoøadým úkolem pro vìznici je zamìstnávání odsouzených.
Vzhledem k tomu, že v našem regionu je nedostatek pracovních
pøíležitostí a panuje zde vyšší nezamìstnanost, je tìžké pro vìznì
sehnat práci. Proto je každá taková pøíležitost zamìstnat
odsouzené vítána.
František Houdek, tiskový mluvèí vìnice N. Sedlo

Vítání obèánkù
14. prosince 2011 byli zástupcem Obecního úøadu, pøivítáni
do života noví obèánci. Ze Sedèic to byla Štìpánka Bujdáková a z
Nového Sedla Anetka Blažková, Hanièka Doležalová a Michálek
Jurik. Maminkám byla pøedána kytièka s dárkovým poukazem a
dìtem leporelo. Pøejeme rodièùm i dìtem hodnì štìstí a radosti
do života.
Hana Kovandová, Svìtlana Prokùpková

V návaznosti na pøedchozí pøíspìvek, se ve struènosti
vrátíme o nìkolik let zpìt. Vìtšina z nás si jistì pamatuje na
poèátek nejen vítání obèánkù, ale i slibu jisker, pionýrù, vstup do
Svazu mládeže, rozlouèení s mateøskou školou, vítání prvòáèkù,
plnoletost a ostatní další spoleèenské události, které se
uskuteènily v obøadní místnosti v zámeèku v Novém Sedle.
Obøadní síò v místním zámeèku byla otevøena dne 13.9.1975
obøadem, kterého se každý z nás, kdo prožíváme šastné a
tolerantní manželství, pøeje dožít, „ZLATÉ SVATBY“. Toto
krásné výroèí 50 let spoleèného manželství oslavili manželé
Antonín a Julie Buclovi. Stejné výroèí 50 let spoleèného života
oslavili v obøadní síni dne 9.12.1989 i manželé Josef a Anna
Švihlíkovi.
První vítání obèánkù se v tìchto prostorách uskuteènilo dne 1.
11. 1975 a do øíjna roku 1990 bylo pøivítáno celkem 141
novorozencù.

Jako první narozené dítì roku 1985 v okrese Louny, byl v
obøadní síni dne 16.2.1985 pøivítán Michal Sivok.
Poslední vítání obèánkù se uskuteènilo v mìsíci øíjnu 1990 a to
pøivítáním Terezky Èerné a Irenky Koubské.
Po restituci, kdy byl místní zámeèek vèetnì velkostatku vrácen
pùvodním majitelùm, byl Obecní úøad nucen uvolnit prostory
zámeèku a tím ukonèit provoz nejen mateøské školy ale i obøadní
místnosti, dìtské poradny, obecní knihovny, školní družiny a
bytu správce.
Postupnì se obec k tomuto krásnému obøadu vrací a pøipravuje
vhodné prostory, aby vítání obèánkù a další slavnostní obøady
probíhaly v dùstojném prostøedí.
Jaroslav Kubelík

Pøehled o poètu obyvatel
Obec Nové Sedlo mìla k 31.12.2011 celkem 557 trvale
hlášených obyvatel.
Z toho v obci Bøežany 39 obyvatel
v obci Èíòov 9 obyvatel
v obci Chudeøín 10 obyvatel
v obci Nové Sedlo 334 obyvatel
v obci Sedèice 132 obyvatel
v obci Žabokliky 33 obyvatel

Historie Obce Sedèice
Tento pøíspìvek, ve kterém pan Otta Trejbal pøibližuje
dìní v obci Sedèice v letech 1927 až 1938, pøedal redakci
pan J. Kosek ze Sedèic
Jsem roèník 1921 a do Sedèic jsem pøišel v roce 1927, kde
otec sloužil na stráž. domku ÈSD do roku 1932, kdy šel do
dùchodu a postavil si malý domek, oznaèený v plánku è. 2. Na
stráž. domku byla do roku 1930 celodenní služba – 24 hod. Od
roku 1930 byla služba jenom denní a to od 6. hod. do 16. hod. pro
otce a od 16. do 20. hod. pro matku. V Sedèicích byl zøízen
vodovod asi v roce 1922, což nebylo v žádné z okolních obcí. I
elektrické vedení bylo zavedeno asi v roce 1925. Èeši byli v
menšinì, ale za celou dobu, co jsem zde žil do 31.1.1940, nedošlo
nikdy k žádnému konfliktu. Jelikož jsme mìli do vpádu vojska z
Nìmecka v roce 1938 protektorátní pøíslušnost, dostali jsme i
dùchod z Prahy do doby, kdy rodièe zemøeli v roce 1942. Po záøí
roku 1938 odešlo mnoho èeských rodin, zùstali pouze 4 rodiny“
p. Pohanka, p. Flaišman, pí. Sladká a my. Jinak byl velkostatek –
dvùr – nejvìtším živitelem zdejších rodin. Po 1. svìtové válce pøi
pozemkové reformì, dostala Semenáøská spoleènost v Bobrovici
celý velkostatek a tím byl i zaèátek èeského obyvatelstva zde.
Správce velkostatku se stal tehdy p. Otakar Plavec, který byl i
starostou do roku 1935, kdy byl statek prodán p. arch. Pilcovi z
Prahy. Pan Pilc koupil statek pro svoji dceru, která se mìla
provdat se synem tehdejšího ministra národní obrany p.
Machníka. Zda k tomu došlo po událostech v roce 1938 to nevím,
zaèalo se jenom stavìt v lesíku, smìrem k mlýnu, letní sídlo, ale

nikdy se to nedokonèilo. Na velkostatek pøijelo z jara vždy kolem
20 rodin ze Slovenska na práci, a v prosinci po sklizni se opìt
vrátili domù, ale cca 10 rodin tu zùstalo celoroènì v ubytovnì na
velkostatku, øíkali jsme tomu „Slovakárna“. Pan správce Plavec,
umožnil, že na prostranství velkostatku uvolnil malý domek pro
zøízení èeské školy. Domek již není, ale od roku 1925 se tam
vyuèovalo v jednotøídce a pan uèitel tam též bydlel. Jaké
podnikání a živnosti jsme mìli v Sedèicích, jsem uvedl v plánku.
Na èesání chmele pøijelo vždy asi 100 lidí z Mostecka. Do Sedèic
pøijela 1x týdnì pekaøka z Libìtic, mìla bájeèné housky a rohlíky
– houska za 50 haléøù, rohlík 25 hal., dále pøijela 1 týdnì hokynì,
která vykupovala máslo od sedlákù – každý mìl svoji døevìnou
formièku na 25 dkg másla, asi 3x roènì pøijel s velkou døevìnou
bednou na zádech obchodník a nabízel textilní zboží, též 3–4 x
pøijel obchodník a vykupoval kožky a peøí, 1x roènì pøijel velký
vùz a vykupoval staré železo, kominík pøijel pravidelnì ze Žatce
a èistil ze støechy všechny komíny, za komín mìl 2 Kè. Obvodní
lékaø byl v Novém Sedle, kde mìl i malou lékárnu – velké lékárny
byly v Žatci. Zamìstnanci a penzisté ÈSD mìli svého dobrého
lékaøe v Žatci, který vždy ochotnì pøijel i nákladním vlakem.
Obèas zde prodával i své zboží v košíku zavìšený pøed pupkem
„Bosòák“, nebo se ukázal a provádìl služby dráteník, který
letoval hrnce a omotal drátem hlinìné hrnce. Pohøební služba
byla v Èejkovicích, høbitov byl v Žaboklikách. Za dráhou byla
pískovna. Cikáni mohli pøenocovat pouze smìrem na Èejkovice,
kde je zaèátek horní rokle.
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Veselice, pou byla 3. nedìle v záøí a byl tu vždy kolotoè,
houpaèka, støelnice a stánky a v hospodì /6/ se tanèilo a hrálo do
rána. Zde byl též hasièský ples a maškarní karneval. V dolní
hospodì /13/ byl vždy náš èeský ples, nebo divadelní pøedstavení.
Vyhrávala nám kapela pana Baráka a poøádalo se to pod patronací
Jednoty severoèeské. Též „májka“ byla na prostranství u dolní
hospody, kde se také tanèilo. Bezpeènostní služby – èetnictvo –
sídlilo v Liboèanech a šlapalo se pìšky z Liboèan, do Žaboklik,
Sedèic, Knìžic, Klièína, Vìtrušic, Èeradic a zpìt do Liboèan. V
roce 1937 se zøídila služebna v Sedèicích, kde sloužili 2
pøíslušníci èetnictva. Také velmi dobrý hasièský sbor tu byl,
jeden z nejstarších v okolí. V roce 1931-32 mìl sbor nìjaké kulaté
výroèí a na oslavách zde bylo nejménì 10 družstev z okolí. Naši
se vždy dostali na pøední místo v soutìžích a nejlepším hornistou
na okrese byl Rudla Kratochvíl. V zimì se ledovalo pro obì dvì
hospody v prostoru malého jezu u Flaišmanù. Led byl uložen za
hospodou do jisté jámy a zasypán škvárou. Uhlí se vozilo z
nìjakého dolu za Libìticemi, nevím již, z kterého dolu. Také 2
roky vozil jistý p. Šmíd, nejdøíve se psem a pozdìji s koníèkem
mléko do Žatce. Smutné události: v roce 1931 skoèila mladá
Slovenka pod vlak z nešastné lásky a v roce 1932 zase pøišel o
život p. Sladký, když se koòské spøežení splašilo v dolní rokli. Od
roku 1935 do záøí 38 starostoval po panu Plavcovi p. Hahnl,
penzista ÈSD – nìm. soc. demokrat.
Zastávka byla v Èejkovicích, služba 24 hod. dennì a nákladní
stanice zase Žabokliky. Cukrovka se vozila z Èejkovic, kde byla
váha, naložilo se všechno ruènì do vagonù pro cukrovar v Žatci.
Tamtéž pøivezli z cukrovaru zpìt odpad – øízky – pro ty, co
dodávali øepu. Cestáø Singer, opatroval silnice smìrem do
Žaboklik, Èejkovic a Vìtrušic. Mìl malé døevìné koleèko a
zarovnával díry šotolinou a vše vzornì. V zimì zase velkostatek
pøistavìl konì a pluh a tak se uvolòovala silnice od snìhu.
Všechny pøíkopy podél silnic a bøehy u potoka, posekali naši
obèané a tráva se sušila nebo pøímo krmila. Na podzim pøijel vždy
sadaø ze Žatce, postavil døevìnou boudu v prostoru u silnice do
Žaboklik a oèesal veškeré ovoce, které tam též prodával nebo
vozil do Žatce na trh. Z velkostatku se vozilo dennì veèer mléko
do Žaboklik na stanici a sbìrný motoráèek pøijel z Krásného
Dvora, všechno naložil po cestì a odvedl do Prahy. V roce 1929
zde byla velká a krutá zima, dokonce u strážního domku zapadl
vlak do snìhové masy. Pøi jarním tání musela se dostavit dokonce
vojenská èeta a u mostu pøes potok odstøelovali ledy, nebo se vše
nahromadilo u mostních pilíøù. Na velkostatek pøijela souprava
parních oraèek vždy po žních a podél polí jela vždy 1 parní
mašina, lanem se táhl pluh z jedné strany na druhou. Traktor mìl
jenom velkostatek a p. Schrauzer, auto nemìl nikdo, pouze 1
motorku mìl Rudla Suchý. Mistrovství svìta v kopané v Itálii
jsme skoro všichni poslouchali /asi rok 32/ z radia pana uèitele,
který postavil pøístroj do okna, a všichni jsme fandili. O
Velikonocích jsme jako kluci chodili øehtat, táhlo se od køížku na
silnici do Èejkovic, pak následovalo na velikonoèní pondìlí
koledování pro mládež a dospìlí mìli zábavu v hostinci. Bylo zde
hodnì polních zajícù, koroptví a dosti divokých králíkù, Hony
zde byly velké a slavnostní, od roku 1935 sem pøijíždìli i Vlasta

Burián, generálové Syrový, Eliáš, Krejèí a plno vysokých
dùstojníkù. Po honech se potom odchytalo ještì hodnì zajícù a
koroptví do sítí a tato zvìø se prodávala do Francie a Itálie. Pouze
jednou se podaøilo p. Schrauzerovi zastøelit 2 srny, èerná zvìø tu
nebyla a bažantù velmi málo. Chmel pìstovali: velkostatek p.
Pilce, p. Schrauzer, p. Tobiasch, p. Pohanka, p. Ultsch, p. Siegl a
p. Czermak, sušárnu mìli: velkostatek, Schrauzer, Tobiasch a
Pohanka. Na velkostatku se pìstovala cukrová øepa pro semeno,
byl zde vysoký výnos. Na houby jsme chodili do lesíka do
Vìtrušic, kde byla hájovna, kam èasto na dovolenou dojíždìl
dùstojník hradní stráže, takto bratr paní hajné a ten nám školákùm
vyprávìl o panu presidentovi Masarykovi, celá škola tam vždy
zašla a poslouchali jsme nadšenì. P. Michl – obec. sluha – zvonil
dennì v poledne a o sváteèních událostech. Byl to požehnaný a
úrodný kraj, vše se sklízelo a byla to klidná a pracovitá vesnièka.
Moje nejsmutnìjší vzpomínky: Koncem záøí 1938 pozoroval
jsem, jak po silnici z Èejkovic pochodoval malý útvar vojákù a
hranièáøù, byl to poslední pohled na naše vojáky, potom již jenom
pøijelo nìmecké vojsko. Dále jsem vidìl pøejíždìt poslední náš
vlak, tažený malou parní lokomotivou – kávomlýnek – s 1
osobním vagonem a asi 5 vagonù nákladních, to se vystìhovali
železnièáøi ze stanice Žabokliky smìrem do vnitrozemí k Plzni.
Tolik známých nám zamávalo a už jsem potom udržoval kontakt
do dnešních dnù pouze se Zelenkou, který jezdíval také do
mìšanky do Podboøan, oba jsme cvièili na slet v r. 38 v Praze
jako dorostenci.
Na stanici v Žaboklikách bylo hodnì
zamìstnancù a hodnì dìtí. Byl tam pøednosta, výpravèí, pokladní
a skladník, tramistr, 2 strážní domky, èeta dìlníkù na údržbu
tratì. Spolužák Bláha byl ve válce popravený, jinak odhaduji, že
tam bylo kolem 40 lidí. Pitnou vodu mìli pouze z tendrù, co jim
dennì pøivezli ze Žatce. Na volném prostranství u stanice, kde
byla vždy skládka øepy, mìli jsme každým rokem veèer 5.
èervence velký oheò na výroèí upálení Mistra Jana Husa. Nìmci
oslavovali zase 21. èervna slunovrat na stráni smìrem do
Vìtrušic.
Nyní, když pøijíždím na høbitov, tak je to smutný pohled na
celou oblast. Vše se mi zdá tak ochuzené, ovoce leží podél silnic,
tolik neobdìlaných, nebo špatnì sklízených míst. Dokonce v roce
1986 a 87 jsem podal u SNB v Žatci oznámení, že vandalové
surovì ponièili hroby na høbitovì v Žaboklikách. Nechal jsem v
roce 86 znovu zhotovit náhrobní nápis a desku pro naše hroby a
hrob p. Flaišmana, opìt bylo vše v roce 87 znièeno.
Pravdìpodobnì se to stalo v dobì èesání chmele, kdy v
Žaboklikách bylo hodnì studentù z vysoké školy z Plznì. Policie
pouze oznámila, že nemohla nic zjistit a pøípad odložila. Takové
poèínání jsem døíve nezažil.
Pøeji všem lidem v tomto kraji, aby jejich život byl tak bohatý
a klidný, jak jsme žili do záøí 1938 my, hodnì zdaru a štìstí do
dalšího života.
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Sport
Vážení sportovní pøátelé,
aèkoli je zimní pøestávka v plném proudu, fotbalisté TJ Nové Sedlo
odstartovali dne 14.1.2012 zimní pøípravu na jarní èást sezóny.
Fotbalisté naší obce zahájili první letošní trénink v Žatci pod vedením
trenéra Rostislava Kovaøíka.
FK Peruc – TJ Nové Sedlo
První zápas zimního turnaje NOVOSTAVBY CUP sehráli Sedelští
fotbalisté v nedìli 22.1.2012. Od prvních minut udávali naši hráèi tempo
hry a soupeøe z okresního pøeboru k šancím nepouštìli. Do první šance se
dostal sedelský útoèník Fabián, který se v úniku øítil osamocený na
Peruckého brankáøe, ale pøi zakonèení mu sklouzl balon a šel mimo tyèe.
Z další akce už dokázal Fabián skórovat, kdy si na hranici velkého vápna
našteloval balón na levaèku a prudkou støelou prostøelil Peruckého
gólmana. Peruètí se však nezalekli a hned z rozehrání dokázali stav
zápasu vyrovnat. Sedelská obrana zaspala a Perucký hráè prošel celé
høištì a v klidu skóroval. Do poloèasu sedelští dokázali soupeøi odskoèit
opìt o jednu branku kdy po krásném pasu od Jakuba Horvátha, skóroval
Jakub Majoros. Poloèas tak skonèil 2:1. V druhém poloèase se náš tým
opìt prezentoval nápaditými kombinacemi, ale žádná ze støel se nevešla
mezi tyèe nebo jí Perucký gólman dokázal zlikvidovat. Tøetí gól se
nakonec vstøelit podaøilo a trefil se opìt Majoros, který se dostal k míèi
pøi skrumáži pøed brankou soupeøe, vypálil a støelou doprostøed brány
pøekvapil Peruckého brankáøe. Do konce utkání už se nic zvláštního
nestalo a tak sedelští v prvním zápase sezóny dokázali porazit soupeøe z
okresního pøeboru v pomìru 3:1. Dìkujeme divákùm, kteøí vážili tak
dlouhou cestu a pøijeli nás i v nelidském poèasí podpoøit.
Sokol Holedeè – TJ Nové Sedlo
V druhém zápase NOVOSTAVBY CUPU se Sedelští fotbalisté utkali
s dlouholetým rivalem z Holedeèe. Holedeètí první utkání turnaje

prohráli a tak se chtìli dotáhnout na vedoucí týmy. Hned od zaèátku
utkání se hrálo ve velkém tempu a oba týmy se snažili vstøelit branku.
První šance mìli Holedeètí, ale obrana Sedelských úspìšnì odolávala a
svùj tým podržel i brankáø David Vávra, dokázal, však odolávat jen do
15 minuty kdy byl odpískán faul na Holedeèského hráèe na hranici
pokutového území. Holedètí dokázali tuto situaci využít a nacentrovaný
balón umístil do branky hlavou úplnì osamocený Vojar. Sedlu se daøila
kombinace ale jen po hranici pokutového území a v koncovce to byla
bída. Zato Holedeètí mìli, nìkolik slibných brejkových situací ale do
poloèasu se už ani jednomu týmu gól vstøelit nepodaøilo. První poloèas
tak skonèil vedením Holedeèe 1:0. Do druhého poloèasu nastoupili
Sedelští jako vymìnìní. Tlaèili se do brány, snažili se støílet z každé
pozice a vyrovnat skóre utkání. První šanci mìl Sedelský Nguyen
„Dave“ Son ale jeho støelu levaèkou dokázal Holedeèský brankáø
zlikvidovat. Další šanci mìl Dan Kaèenák, kdy pronikl po levé stranì do
pokutového území, ale støela mu nesedla a Holedeèský brankáø si s ní v
klidu poradil. Sedelští fotbalisté se však vyrovnání doèkali. V 65 minutì
dostal balón na pravé stranì Ludìk Varga a støelou pod bøevno vyrovnal
skóre zápasu. Sedelští se však dlouho z gólu neradovali a hned v 70
minutì dokázali Holedeètí opìt strhnout vedení na svou stranu a po
chybì Sedelské obrany otoèili na 2:1. Naši fotbalisté se snažili vytìžit z
nepovedeného zápasu alespoò bod za remízu, ale nepodaøilo se jim
vyrovnat a zápas skonèil 2:1 pro Holedeè, která si pøipsala první 3 body
do tabulky turnaje.
Obrovský dík patøí Sedelským fandùm, které neodradilo ani velmi
mrazivé poèasí a pøijeli podpoøit svùj tým, za to jim celý tým Nového
Sedla dìkuje a tìší se na podporu v dalších zápasech.

Mìstské divadlo Žatec - program na ÚNOR 2012
11.2. 17:45

GÖTTERDÄMMERUNG (Soumrak bohù R. Wagner
14.2. 9:00 ZPÍVEJ – ÈARUJ – DOVÁDÌJ !
15.2. 10:00 14:00 TRAMPOTY ÈERTÍKA CULÍNKA
16.2. 9:30 12:00 EVŽEN ONÌGIN
18.2. 19:30 HRDÝ BUDŽES ( Divadlo A.Dvoøáka Pøíbram)
20.2. a 21.2. 8:30 / 9:45 / 11:15 Výchovnì vzdìlávací a preventivní poøad Divadla VeTøi
24.2. 19:30 POŽÍRAÈI LEKNÍNÙ
25.2. 18:45 ERNANI - Giuseppe VERDI
26.2. 15:00 JAGABABA A TØI LOUPEŽNÍCI
27.2. 19:30 KAREL PLÍHAL

HÁDANKA
?
T
S
J
E
Y

padá v zimì
lékaøský pohotovostní vùz
zimní sportovní dopravní prostøedek
zimní sport
zimní sportovní náèiní
zimní sportovní náèiní
zimní svátky
dìlá se ze snìhu
TAJENKA: stavba ze snìhu
Pøipravila:Jarmila Tomanová
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Sportu zdar a fotbalu zvláštì,
Jakub Èerný

