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V

ážení spoluobèané, jak jistì
víte v mìsíci èervnu se konal
v Novém Sedle "Dìtský
den", který probìhl za veliké úèasti
jak dìtí, kterých se sešlo cca 115, tak
i dospìlých.
Jak jsem zaznamenal ohlasy
úèastníkù, tak všichni byli spokojeni a Dìtský den si užili.
Tímto bych chtìl podìkovat všem
obèanùm a zamìstnancùm obce,
kteøí se podíleli jak na pøípravì, tak i
na jeho prùbìhu. Velký dík patøí
také našim sponzorùm, bez kterých
bychom nemohli uskuteènit Dìtský
den v tak velkém rozsahu.
Chtìl bych poblahopøát našim
fotbalistùm TJ Nové Sedlo k
postupu do okresního pøeboru, což
považuji za veliký úspìch.
I nadále bych Vám chtìl pøipomenout, že stále máte možnost
pøispívat do Novosedelského zpravodaje svými nápady, podnìty a
podìlit se o nì s ostatními spoluobèany.
Na závìr bych chtìl popøát všem
dìtem krásné prožití letních
prázdnin a dospìlým pøíjemnì
strávené dny v dobì dovolených.
Petr Sýkora, starosta

Jubilea
od 1.7. do 31.7.2014
V mìsíci èervenci oslaví
svá životní jubilea tito
obèané:
Hostaša Zdenìk - Bøežany
Burian Miloslav - Nové Sedlo
Blahopøejeme a pøejeme
hodnì zdraví, spokojenosti
a pohody.
Opustili nás:
od 1.6. - 30.6.2014

Pavel Nachtigal
(Nové Sedlo - Kadaò)
Upøímnou soustrast pozùstalým za
Obec Nové Sedlo

?
Kostel sv. Bartolomìje v Žaboklikách
V roce 2010 pøevzala obec Nové Sedlo do svého majetku kostel sv. Bartolomìje v
Žaboklikách. Kostel, který je v havarijním stavu, bezúplatnì získala od øímskokatolické
církve a s pomocí dotací chce dlouhodobì chátrající památku zachránit a zrekonstruovat.
Areál kostela sv. Bartolomìje je nemovitou kulturní památkou evidovanou v
Ústøedním seznamu kulturních památek. Jde o jednolodní barokní stavbu z první
poloviny 18. století s odsazeným pravoúhle ukonèeným presbytáøem a hranolovou vìží
pøed západním prùèelím. Po obou stranách presbytáøe se nachází obdélná sakristie a
kaple. Nad lodí kostela je sedlová støecha, vìž je ukonèena cibulí. Objekt je dnes v
havarijním stavu. Dlouhodobì je zaøazen na Seznam ohrožených nemovitých památek a
je nejohroženìjší stavbou na Žatecku. Støešní krytina i konstrukce jsou v havarijním
stavu, v interiéru je znièený strop lodi, nad
sakristií a kaplí krytina
zcela chybí. Provizornì
jsou zabezpeèeny okenní a
dveøní otvory. Chybí rovnìž veškerý mobiliáø. V
havarijním stavu se nachází také ohradní zeï
kostela, brána a sochy
biskupù.
Finanèní prostøedky na
rekonstrukci se obec snaží
získat z rùzných dotaèních
programù, pøedevším z
takzvaných Norských
fondù, které jsou urèeny na opravy památek. V mìsíci èervnu proto podala Žádost o grant
v programu CZ - Kulturní dìdictví a souèasné umìní financované z EHP fondù 20092014 pro programovou oblast è. 16 – „Zachování a revitalizace kulturního dìdictví“.
Celkové výdaje na opravu kostela podle zpracovaného projektu pøestavby jsou vyèísleny
èástkou 18.856.155,- Kè.
Vzhledem k architektonické, umìlecké a urbanistické hodnotì stavby, jejímu ve všech
smìrech nároènému provedení a s ohledem na velmi špatný technický stav kostela,
podporuje snahu o záchranu kostela také Národní památkový ústav a doporuèuje projekt
obnovy kostela podpoøit z prostøedkù poskytovaných EHP a Norskými fondy.
Norské fondy jsou prostøedky, které poskytují Norsko, Island a Lichtenštejnsko ke
snižování ekonomických a sociálních rozdílù a k posilování bilaterálních vztahù se
zemìmi ve støední a jižní Evropì. Norsko poskytuje 97% tìchto finanèních prostøedkù.
Norové si schvalují projekty sami, a také se vždy peèlivì zajímají o to, jak se s jejich
penìzi zachází. Proto pokud by obec dotaci obdržela, mùže tyto finanèní prostøedky
použít pouze na opravu kostela.

Usnesení
ze 6. zasedání ZO ze dne 30.6.2014
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo:
- koupi pozemkù p.è. 116, 181/2 v k.ú. Nové Sedlo u Žatce za cenu 60.000,- Kè
- prodej pozemku p.è. 581/5 v k.ú. Nové Sedlo panu M. Naxerovi za cenu 75.000,- Kè
- Závìreèný úèet Obce Nové Sedlo za rok 2013 bez výhrad
- Úèetní závìrku Obce Nové Sedlo za rok 2013
- pronájem obecního bytu è.p. 20 v ulici Hlavní , Nové Sedlo panu J. Kudrovi
- zámìr prodeje èásti pozemku p.è. 181/3 v k.ú. Bøežany u Žatce
Poznámka: s úplným znìním usnesení se mùžete seznámit na úøední desce
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FOTBALOVÝ KROUŽEK

Protože fotbal miluje skoro každý kluk, ale i mnohá dìvèata, rozhodli jsme se obnovit èinnost fotbalového kroužku. Kroužek je
urèen pro všechny dìti, které se chtìjí hýbat, a už s míèem nebo bez nìj... Uvítáme
pokroèilé i zaèáteèníky, kluky i holky, hranice vìku není limitována.
Rodièe, kteøí chtìjí, aby jejich dítì trávilo svùj volný èas aktivnì, vìnovalo se
sportu a pøemýšlí o tom, jakou pohybovou aktivitu pro nìj vybrat, mohou své dítì do
tohoto kroužku pøihlásit.
Fotbal je kolektivní sport, pøi kterém si dìti najdou nové kamarády, nauèí se s nimi
vycházet, budou se stýkat s vrstevníky, kteøí mají stejné zájmy, vypìstují si smysl
pro zodpovìdnost a pøitom se bude rozvíjet i jejich osobnost.
Tréninky probíhají pod vedením pana Polyaka na høišti TJ Nové Sedlo každý
ètvrtek od 17.00 hodin a pokud bude zájem, bude se hrát i o prázdninách.
Pøejeme všem dìtem, aby se i nadále fotbalem bavili, je to skvìlá hra a pøináší
spoustu nového do života.
?
BIKEPARK V NOVÉM SEDLE

Znají to všichni rodièe. Jakmile si jejich dítì uvìdomí, že má své nohy pod kontrolou, už se chytá kde jakého vozítka a jak roste,
postupnì vystøídá odrážedla, tøíkolky, kolobìžky až doroste do jízdního kola. A pak nastane problém – kde bude na kole jezdit, aby to
pro nìj bylo bezpeèné?
V mìsíci kvìtnu navštívili starostu dva osmiletí chlapci s
nápadem a „plánkem”, který si sami nakreslili. Rádi by mìli v
Novém Sedle BIKE PARK. Pro nás, kteøí se s tímto pojmem
setkáváme poprvé – jde o areál pro vyznavaèe jízdy na kole v
terénu a po pøekážkách. Jedná se o systém pøekážek, který má
nauèit dìti zvládnutí techniky jízdy na kole.
A právì pro bezpeènost dìtí, aby nemusely jezdit na kolech po
silnici nebo v parcích se starosta rozhodl jejich žádosti vyhovìt.
Oslovil pana Tomáše Kudrnáèe z Dirty Parks, který se zabývá
návrhy, výstavbou a následnou údržbou tìchto areálù, našel
vhodnou lokalitu za høištìm TJ Nové Sedlo, kde je v souèasné dobì
pouze vysoká tráva a náletové keøe a zaèalo jednání o vybudování
návrh „PUMPTRACKU”
tzv. PUMPTRACKU, což je v podstatì zvlnìná tra, pøi jejímž
projíždìní biker používá pohyby nahoru a dolù a tím zrychluje – jezdci zde budou trénovat fyzièku, rovnováhu na kole a opravdu se
vyøádí.
Pumptrack je svojí obtížností urèen pro zaèáteèníky a mírnì pokroèilé, jeho délka bude 55 m, rozloha 330 m2. Tým zkušených
shaperù se postará o unikátní design každé pøekážky, kde se klade dùraz na plynulost a správné polomìry rádiusù. Dùležité je také
správné rozmístìní pøekážek a jejich rozmìry pro správnou funkènost tratì. Aby poøizovací náklady nebyly vysoké, provedou
pøípravu tratì s pøekážkami (tzn. zemní práce a úpravu povrchu) zamìstnanci Obecního úøadu v Novém Sedle. S pracemi na bikeparku
by se mìlo zaèít v mìsíci èervenci, dokonèen bude v srpnu.
Vìøíme, že nový areál pøiláká ke sportu další dìti, které zde aktivnì vyplní svùj volný èas.
Vlasta Kubelíková, kronikáøka

?
Sleèna Lenka Bartálová z Nového Sedla

Jak jsme Vás již informovali v bøeznovém èísle
Novosedelského zpravodaje o postupu naší mladé obyvatelky
Lenky Bartálové z Nového Sedla do finále soutìže Sluníèko
deníku, pøišla k nám další potìšující informace o dalším úspìchu a
získání Certifikátu za ukonèení 2 mìsíèního kurzu modelingu a
životního stylu od Modelingové
agentury REAS AGENCY.
Certifikát byl Lence Bartálové
vìnován v Èeské Lípì dne
15.6.2014.
Gratulujeme a pøejeme
mnoho dalších úspìchù.

Kultura
?
DÌTSKÝ DEN

V sobotu 21. èervna se uskuteènil Dìtský den v Novém
Sedle. Poèasí bylo zpoèátku chladnìjší, ale postupnì se vyèasilo,
bylo tepleji a vysvitlo i sluníèko.
Dìtský den zaèal v poledne ve 12. 00 hodin. Oficiální zahájení
bylo ve 13.00 hodin, vystoupily mažoretky "Matulenky" a po
jejich vystoupení se dìti vydaly na trasu, která se skládala ze tøí
hlídek - Logická, Zdravotní a Pøírodovìdná. Po dìtské trase
následovaly soutìže na høišti, kterých bylo osm a to hod na cíl,
kroket, opièí dráha, boj na paøezech, støelba ze vzduchovek,
lovení rybièek, chùdy a skákání na míèích. Ukonèení soutìží
bylo pøed 15. hodinou a dìti byly za své výkony v soutìžích
odmìòovány balíèky s cukrovinkami a drobnými hraèkami,
medailemi vyrobenými v naší keramické dílnì. Také dostaly
poukázky na zmrzlinu, limonádu a párek.
Zpestøením Dìtského dne byla ukázka dvou medvíïat - Elišky
a Huga. Dìti mohly zhlédnout také ukázku policejního vozidla,
zemìdìlských strojù, ètyøkolek a terénního vozidla, ve kterém se
dìti mohly svézt. Nejvíce nadšení touto projížïkou byli hlavnì
chlapci.
Sportovní høištì bylo v tento den vybaveno skluzavkou,
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aquazorbingem a øetízkovým kolotoèem. Velice se líbilo i
malování nejen na oblièej a dìti se chlubily krásnými výtvory pí.
Vlèkové. Dìti také dostaly balonky a jako každý rok mìli hasièi z
Liboèan veliký úspìch se støíkáním pìny.
Celým odpolednem nás provedl moderátor Jirka Formánek z
Evropy 2 za hudebního doprovodu pana Jiráska.
Myslíme si, že se dìti opravdu vyskotaèily a Dìtský den si
velmi užily, vždy bylo z èeho vybírat. Podìkování patøí všem
organizátorùm akce a jejich nejvìtší odmìnou jim byly desítky
rozzáøených oèí. Ale i dospìlí si pøišli na své, veèer se konala
taneèní zábava, na které hrál pan Jirásek.
Dìkujeme všem návštìvníkùm a za rok nashledanou!

Hana Kovandová

Podìkování...
?
Den dìtí 21. 6. 2014.

?
SRANDA BEZ PLOTÙ

Letos, už po ètrnácté jelo obec Nové Sedlo reprezentovat naše
družstvo na akci, která nese název ,,Sranda bez plotù". Ta se
tento rok konala v obci Bitozeves a sešlo se na ní dohromady 15
družstev z obcí sdružených v Mikroregionu
Žatecko. Vše se odehrávalo na místním
fotbalovém høišti a naše družstvo (Hana
Kovandová, Roman Kovanda, Andrea
Svobodová, Anièka Bartálová, Marek
Marcel, Eliška Dostálová, Hana Kovandová mladší, Zdena Koutová, Standa
Dostál a Lukáš Kreml) opìt ukázalo, že
není dùležité vyhrát, ale zúèastnit se! ,,Den
byl pro nás plný srandy, pohody a recese".
Tomu odpovídalo i naše 15. umístìní mezi
ostatními obcemi.

Chtìla bych touto cestou podìkovat vedení obce Nové Sedlo
za krásný a pøíjemný zážitek na dni dìtí. Akce je pro dìti
atraktivní, pouèná, zajímavá, nápaditá a návštìvnost rok od roku
stoupá. Rovnìž pøi prohlídce obce jsme byli mile pøekvapeni
upraveností, èistotou a dalšími úpravami (komunikace,
restaurace s pøedzahrádkou, orientaèní tabule, park, škola,
rekonstrukce fary a další). Je vidìt, že pod vedením starosty Petra
Sýkory a zamìstnancù obec Nové Sedlo a spádové obce
vzkvétají a urèitì se tam místním dobøe bydlí a žije. Pøeji všem
krásné léto, Zemanová.
?
Touto cestou bychom chtìli podìkovat starostovi a
organizátorùm Dìtského dne za velmi hezky strávený èas, plný
soutìží, atrakcí, pøekvapení a dárkù pro dìti. Dìkuje rodina
Kokova, pí Kissová s vnouèaty a Adrianka Filipová.

Eliška Dostálová
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Obec Nové Sedlo poøádá
v sobotu 12.7.2014

DRUHÝ ROÈNÍK NÁKLADNÍ CUP
26. 7. 2014
TURNAJ V MALÉ KOPANÉ

„TURNAJ V PLÁŽOVÉM VOLEJBALU”

KDE: AREÁL – TJ NOVÉ SEDLO
ZAÈÁTEK PREZENTACE: 8:00 HOD.
ZAÈÁTEK TURNAJE: 9:00HOD.
STARTOVNÉ UHRADIT NEJPOZDÌJI 16. 7. 2014 V HOSPODÌ NA
NÁKLADNÍ!!!!!!!

Zaèátek: 10.00 hod.
Startovné: 75,- Kè
Obèerstvení zajištìno!!!
Hraje se ve smíšených dvojicích, BEZ LOSOVÁNÍ!
Hlaste se do 10.7.2014 u pí Studnièkové a Holièové
èi na FB.

Pøijïte si zahrát a pobavit se :-)

Startovné: 1500kè (gulášek, klobása, pivo, limo)
Obèerstvení: bude zajištìno v podobì klobásek, párek v rohlíku,
hranolky, gulášek, možná ještì nìco pøidáme , k pití bude piveèko,
alkoholické a nealkoholické nápoje, kafe.
Doprava: ze Žatce a okolí bude zajištìn TAXI za lidové ceny na tel:
723 565 455
Martin Jonica, Michal Koèka

ZŠ a MŠ Nové Sedlo
?
CYKLOVÝLET
Èekání na prázdniny si zpestøili žáci a žákynì 3. - 5. tøídy ZŠ
v Novém Sedle polodenním výletem na kolech. V pondìlí 23.
èervna ráno se vydal peloton 5 chlapcù a 3 dìvèat spolu s
vyuèující TV na cestu od školy smìrem na Nechranickou
pøehradu. Cílem výletu byl rekreaèní areál VS Nové Sedlo. Cestu
zvládli všichni cyklisté bez problémù, byli ukáznìní a dodržovali
bezpeènostní pravidla. V areálu si pak odpoèinuli, obèerstvili se,
pohráli si, absolvovali jízdu zruènosti, opekli si špekáèky a
vyzkoušeli teplotu vody v pøehradì.Po návratu do školy byli
všichni unavení, ale spokojení a plní zážitkù.
Cyklovýlet se vydaøil i poèasí nám pøálo. Podìkování proto
patøí všem zúèastnìným žákùm, p. øediteli Mgr. Miroslavu
Špalkovi VS Nové Sedlo za zpøístupnìní do areálu a Mgr. Lence
Souèkové øeditelce ZŠ a MŠ Nové Sedlo za podporu celé akce a
materiální zajištìní obèerstvení. Doufám, že se podobná akce
uskuteèní i v pøíštím školním roce.

?
Rozlouèení se školou
Dne 25. 6. 2014 se žáci ZŠ a MŠ Nové Sedlo zúèastnili již
podruhé akce „Rozlouèení se školou“, která se koná každoroènì
na K 500 v Žatci. Na pøípravì a organizaci se podílejí Mìstská
policie, Armáda ÈR, Hasièský záchranný sbor, Záchranná
služba, aj.
Žáci si zde prohlédli zbranì, vojenská auta, hasièskou
techniku, vidìli záchranáøské psy v akci, zopakovali si tøídìní
odpadù. Také shlédli hasièský zásah vyprošování osob pøi
dopravní nehodì.
Souèástí bylo vyhodnocení celoroèního projektu MP tøídìní
odpadù „Kontík a Tøídilka“. Za naši školu zvítìzil Martin
Krejèík, na druhém místì se umístil Standa Šedo a tøetí pøíèku
obsadila Karolínka Picková. Celkovì za venkovské školy vyhrál
opìt Martin Krejèík, který v závìreèném hodnotícím testu
nasbíral nejvíce bodù. Dìti si odnesly krásné ceny a mìly velikou
radost z výhry.
Akce se vydaøila, jen poèasí nám pøíliš nepøálo, dìti byly
spokojené, zúèastnily se všech soutìží a domù si odvezly krásné
zážitky.
Již se tìšíme na pøíští roèník.

Mgr. M. Dvoøáková – vyuèující TV

Mgr. Jitka Zamrzlová
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Spolek pro rozvoj Sedèic
?
Èerven v Sedèicích
Letní slunovrat nás zastihl u spolkového ohništì. A tak jsme
zavzpomínali na to, jak jsme se pøed pùl rokem poprvé setkali v
Jednotì a co se od té doby událo. Co se nám podaøilo, jaká jsme
mìli oèekávání, co se nepovedlo a co nám dìlá radost a co nás
trápí nebo zlobí. A také jaké máme další plány.
Souèástí veèera byla hra spoèívající v možnosti, aby každý
mohl dát jinému èlovìku formou písemného vzkazu najevo za co
si ho váží, jaký pøínos pro spolek a rozvoj Sedèic oceòuje, o co nás
obohatil. Z vlastní zkušenosti mohu øíct, že si cením tìchto
sdìlení a nìkterá mne až dojala. Vìøím, že i další èlenové Spolku
mìli podobný zážitek.
Pøáli jsme si pøed pùl rokem stát se partnery zastupitelstvu pøi
rozvoji Sedèic, jako èásti obce Nové Sedlo. Bohužel se to daøí jen
èásteènì a místo proaktivní podpory, ve kterou jsme doufali,
sklízíme spíše minimální zájem, pasivní pøístup a mnohdy až
neochotu. Obèas se zablýskne nadìje ( jako napøíklad když
zastupitelstvo schválilo pøíspìvek na dìtské tvoøivé dílny), ale
dlouho nevydrží. A tak jsem se dosud napøíklad nedoèkali už
mìsíce slibovaného rozšíøení dìtského høištì o houpaèku.
Zajeïte se nìkdy podívat jak maminky nepohodlnì sedí na
kruhové lavièce a dìti èekají frontu na klouzaèku. Také už se
nìkolik mìsícù snažíme neúspìšnì pøesvìdèit starostu a
zastupitelstvo, že firma Kontis spaluje prùmyslové odpady pøímo
uprostøed vsi v objektu, který je v majetku obce a že je to potøeba
øešit. A tak se dá z našeho pohledu spolupráce se zastupitelstvem
hodnotit jako velmi promìnlivá a nedostateèná.
Víme, že je v plánu oprava komunikace a na rok 2016/17 se
plánuje kanalizace. To jsou velké plány a je potøeba je ocenit. Ale
také je spousty malých drobností, které by potøebovaly vìtší
zájem jako jsou napøíklad chodníky, dešová kanalizace, dìtské
høištì, vytápìní resp. èistota ovzduší.
Netušíme jaké jsou názory lidí v Žaboklikách, Bøežanech,
Èínovì, Chudeøínì a v Novém Sedle. V Sedèicích mnoho lidí
považuje zpùsob a tempo rozvoje jednotlivých obcí za
nerovnomìrný a nespravedlivý.
Potøeba zvýšit kvalitu života lidí na Sedèicích stála na poèátku
vzniku Spolku a tak mùžeme být právem hrdí na naše výsledky.
Podaøilo se nám spousty vìcí, kterým jsme vìnovali náš èas,
energii a peníze. Co si pøipomenout jako hlavní ? Administrativnì
nároèné založení Spolku, oprava a rekonstrukce chátrajícího a

nevyužívaného krámku na Kulturáèek Jednota, který obsahuje
kromì spoleèenské místnosti také malé fitko a poèítaèové
centrum. Venkovní areál ohništì a lavièky, vèetnì malé zvonièky
na “návsi”, petanque høištì u hospody s kvìtinovou skalkou,
organizace akcí jakými byl vánoèní veèírek, Valentýská oslava,
oslava MDŽ, velikonoèní koledování a opékání beránka,
pravidelné tvùrèí dílny pro dìti, uspoøádání dìtského dne, pálení
a prùvod èarodìjnic, stavìní a kácení májky, petanque turnaj
Sedèické májové koule. Máme facebookové a webové stránky.
Sedèická kapela už mìla nìkolik vystoupení pøi rùzných akcích.
Máme vlastní logo, které reprezentuje naše pøání rozvoje a naší
vizi. A asi jsme i nìco zapomnìli zmínit.
Na èervenec plánujeme dvì tvùrèí dílny a dìtskou diskotéku
na oslavu zaèátku prázdnin. A další neformální setkávání na
petanque høišti, u ohništì, v Jednotì. Prostì u nás doma na
Sedèicích.
Nìkdo ze sedèických se vezl a veze. Nìkdo èeká nìco
zadarmo. Nìkdo má spoustu pracovních povinností a nezbývá
mu moc èasu a pøesto jej investuje do spoleèné vìci. A tak tedy
díky všem dobrým a obìtavým lidem, kteøí mají radost z toho, že
mùžeme spoleènì rozvíjet náš domov a nìco pro to dìlají. A
neèekají asi nic jiného než radost ze života, kterou spolkový život
mùže pøinést. Uèíme se spolu žít. Bez ohledu na národnost,
spoleèenský status, vìk nebo majetek. Kdo chce pøispìt, ten
mùže.
Zaèaly prázdniny a tak pøejeme krásný a zasloužený
odpoèinek plný her, koupání, dobrodružství a cyklistických a
pìších výletù všem dìtem, rodièùm, prarodièùm ....
Za Spolek pro rozvoj Sedèic
Alena Stejskalová

Jen krátce budu reagovat na èlánek "Èerven v Sedèicích".
Nebráním se kritice, uznávám lidi, kteøí mají svùj vlastní názor,
ale vadí mi, když nìkdo, možná i zámìrnì, zveøejòuje polopravdy
a nepøesnosti. Teï bych mohl vyjmenovat všechny vìci, které se
v obci Sedèice udìlali, ale to snad každý ví, teda ten kdo to vìdìt
chce. Také jsem si položil otázku, kde nìkteøí èlenové spolku do
prosince 2013 bydleli, že jim do té doby nic nechybìlo a vše tedy
bylo v poøádku. Proto nechám na Vás ètenáøích a obyvatelích
našich obcí, a si každý udìlá svùj názor.
Petr Sýkora, starosta

Historie
?
100 let od zaèátku První svìtové války (28.6.1914)
V tìchto dnech si pøipomínáme sté výroèí od zaèátku První svìtové
války. Bezprostøední záminkou k válce se stal úspìšný atentát na
arcivévodu a následníka trùnu Františka Ferdinanda d'Este, který byl
spáchán 28. èervna 1914 srbským separatistou Gavrilo. RakouskoUhersko odvetou vyhlásilo válku Srbsku, èímž vyvolalo øetìzovou
reakci vedoucí k svìtové válce. Bìhem jednoho mìsíce se Evropa ocitla
ve váleèném konfliktu.
O tom, že se váleèné události dotýkaly i obyvatel našich obcí svìdèí
zápisy ve školní kronice Nového Sedla, s kterými vás v následujících
øádcích seznámíme:
Školní rok 1913/1914
?
28.6. následník trùnu arcivévoda Franc Ferdinand s
manželkou Sofií zabiti v Sarajevu
?
26.7. válka se Srbskem. Mobilizace záložníkù. Pøidali se další
– Nìmecko, Francie, Anglie – svìtová válka. Povoláni i uèitelé
Schöpka z Kounova, Weis z Velenic, Adolf Vejs z Bezdìkova.
V Bílých Karpatech padl dìlník Ant. Putz, na ruské frontì
Franz Ingel.
Školní rok 1914/1915
?
zaèátek školního roku 16.9.
?
kvùli válce odešel uèitel Döml do Tøeskonic místo øeditele
Opata
?
øeditel Weiss zùstal sám – pùldenní vyuèování
?
4.10. jmeniny císaøe – velké oslavy, mše – vybrali 60 korun na
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váleèné úèely
?
v lednu ušili obyvatelé 1000 párù vložek do bot pro vojáky,

èásteènì ve škole, èásteènì doma, vložky poslali do Vídnì na
ministerstvo války
?
konec školního roku 15.7. – v pøedveèer prošli žáci ve
sváteèních šatech s vlasteneckými odznaky s uèiteli vesnicí,
vepøedu vlajkonoš, transparent s císaøskou korunou a 3
lampiony po obou stranách
Školní rok 1915/1916
?
16.9. – zaèátek školního roku – pouze jeden uèitel proto
pokraèuje vyuèování pouze po pùldnech
?
žáci vybrali 1.300,- korun pro váleèné úèely a poslali je z pošty
v Novém Sedle. Ještì 300,- korun pøidal F. Gössmitzer z
Chudeøína, Gustal a Marie Richter po 100,- korunách. Pøi
druhé sbírce vybráno 7.200,- korun a potøetí 16.475,- korun.
?
2.12. Den ochrany dìtí – školní volno, v 8.00 hodin probìhla
mše v kostele, pøítomen byl i starosta. Pak se odebrali všichni
do školy, kde pøednášeli vlastenecké básnì a písnì. Vybrali
10,- korun. Navíc sbírali po domech v Novém Sedle,
Chudeøínì, na nádraží – vybrali 375,- korun. Chodil øeditel s
panem faráøem a byli pøekvapeni, že v malém Chudeøínì
vybrali pomìrnì dost. Peníze pøedali na okresní hejtmanství s
prosbou, aby polovinu další vojákùm na vánoce, ètvrtinu
váleèným invalidùm do Prahy a ètvrtinu pro mládež a sirotky
války.

pokraèování ze strany 5...
?
Na Velikonoce vybíraly dìti místo vajíèek peníze na váleèné

na majora

úèely. Vybralo se 51,30 korun, které odevzdaly na okresní
váleèný fond.
?
Rakouský Èervený køíž vybíral pro vlastenecké úèely (od
30.4. do 7.5.) – pod dozorem øeditele a faráøe vybraly dìti
100,- korun, pan Damm s paní vìnoval 200,- korun. Odznaky s
èerveným køížem prodaly za 32,69 korun. V Chudeøínì v
hospodì vybraly 244,- korun.
Školní rok 1916/1917
?
16.6. – zaèátek školního roku – opìt pùldenní vyuèování
?
20.10. – dìti nasbíraly a usušily 6,80 kg kopøiv, které poslaly
do Žatce pro úèely války
?
31.10. byl sòat velký zvon, kov ze zvonu byl použit pro úèely
války
?
v kvìtnu ve škole pletli a háèkovali žíòky na mytí, sbírali
zbytky bavlny, které posílali do Žatce k dalšímu zpracování,
sbírali kapesníky a kusy prádla, popsané sešity, kov – vše do
války
?
z Nového Sedla a Chudeøína narukovalo do války 86 lidí na
frontu vìtšinou do Itálie a do Ruska
?
další sbírka na váleèné úèely do Prahy – 9.000,- korun
?
17.8. – zemøel ve Františkových Lázních velkostatkáø Damm
(nemìl ani 60 let)
Školní rok 1917/1918
?
zaèátek školního roku 17.9. – mše svatá, proslov øeditele
Weisse – uèil sám 118 dìtí
?
v øíjnu probìhla sbírka prádla a zbytky látek – vybráno 7 kg,
posláno do Vídnì + 10,- korun
?
14.11. sundali druhý velký zvon, zùstal jen malý
?
Chudeøínì také malý zvon z kaplièky
?
Albín Petchauer – náèelník 91. regionu byl pøes válku povýšen

?
9.12. dostali 2 sirotci – každá 1 pár bot s døevìnou podrážkou

ode Komise pro váleèné sirotky (Marie Polzer, Martha Glaser)
?
v prosinci poslalo vedení školy 3.000,- korun
?
místo pomlázky Velikonoèní sbírka – 44,- korun bylo posláno

na úøad ochrany dìtí
?
31.5. padl v Itálii Albín Paziner – syn panstva v Chudeøínì

Školní rok 1918/1919
?
zaèátek školního roku 16.9. – øeditel stále uèí sám
?
koncem øíjna byla fronta vytlaèena z Itálie, propustili vojáky –

mezi nimi také uèitele
?
2.12. nový uèitel Frant Günter
?
18.9.1918 zemøel v lazaretu na italské frontì Josef Herget, syn

domkáøe Hergeta. Vyuèil se kováøem. Jeho dvojèe Alois, který
byl také na italské frontì, se vrátil domù
?
30.7.1918 – zemøel v Maïarsku Franz Reis z Chudeøína (32
let)
?
8.10.1918 – zemøel v lazaretu Karl Schmid (33 let) – syn
dìlníka z Nového Sedla
?
místo pomlázky opìt sbírka – 70,- korun bylo posláno komisi
pro ochranu dìtí
?
28.10.1918 – vznik Èeské republiky
?
15.6.1919 mají zaèít v Èechách obecní volby (nový volební
poøádek)
2.7. byli zvoleni – Emil Bröckel – starosta, zástupce Fr.
Lammer, Theodor Leschner – 1. radní, Heinrich Achtner z
Chudeøína – 2. radní. Jos. Laumann – 3. radní, zastupitelé:
Karl Filip, Jos. Rösch, Fr. Rudl, Karl Schaffer (ml.), Anton
Schifer (Chudeøín), Algius Winkler.
Vlasta Kubelíková, kronikáøka

LETNÍ KINO ŽATEC - program na ÈERVENEC 2014

Zaèátek od 21:30 hod.
3.7.
4.7.
5.7.
6.7.
10.7.
11.7.
12.7.
13.7.
17.7.
18.7. a 27.7.
19.7.
20.7.
24.7. a 2.8.
25.7. a 31.7.
26.7. a 1.8.

ZLOBA – KRÁLOVNA ÈERNÉ MAGIE
JAK VYCVIÈIT DRAKA 2
TRANSFORMERS: ZÁNÍK
10 PRAVIDEL JAK SBALIT HOLKU
NA HRANÌ ZÍTØKA
SOUSEDI
VŠECHNY CESTY VEDOU DO HROBU
LIGA NEPOTØEBNÝCH – naposledy v kinì
BABOVØESKY 2
ÚSVIT PLANETY OPIC
CHRÁÒ NÁS OD ZLÉHO
POJEDEME K MOØI
DÍRA DO HANUŠOVIC
HERKULES
LETADLA 2: HASIÈI A ZÁCHRANÁØI
více informací na: http://www.divadlozatec.cz/

OPRAVY A REKONSTRUKCE
STØECH
provádíme klempíøské a pokrývaèské
práce
Kovanda Luboš - tel.: 720 636 090

DØEVOVÝROBA UNIVERS
Hledá se mistr døevovýroby!!!
Výroba palivového døeva ve Vìznici ÈR NOVÉ SEDLO
Požadavky: práce s motorovou pilou, štípaèkou, DESTA
Nástupní plat: 90,- Kè/hod.
V pøípadì zájmu kontaktujte p. Jaroslava Kindla - tel.: 733 578 260

Povolení MK ÈRE 19892: Vydavatel: Obec Nové Sedlo. Náklad 250 ks. Redakèní rada: Vlasta Kubelíková, Petr Sýkora, Milan Bukovský, grafická úprava: Dita
Sýkorová, kontakt obce: Hlavní 27, Nové Sedlo, 438 01 Žatec, starosta@nove-sedlo.cz, tel.: 415 786 113. Tisk: Obec Nové Sedlo (Akord Chomutov).
Poznámka: Redakce neodpovídá za obsah èlánku. Za ty odpovídá jejich autor. Text neprochází jazykovou úpravou.
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