Novosedelský
øíjen 2014
zpravodaj

èíslo 10 roèník IV.

V

ážení spoluobèané, opìt máte
pøed sebou další èíslo Novosedelského zpravodaje, ve
kterém Vám pøinášíme øadu zpráv o
dìní v našich obcí, které se již
uskuteènily, nebo se naopak pøipravují.
Dne 10. a 11. øíjna probìhly
komunální volby, kde ve výsledku jste
Vy, obèané, rozhodli o tom, že byste
chtìli, aby se dál pokraèovalo v další
obnovì našich obcí tak, jak jsme
zapoèali pøed ètyømi lety. Tímto bych
chtìl podìkovat všem, co nám dali svùj
hlas a dùvìru na další ètyøi roky.
Nebudu vyjmenovávat, co všechno
bychom chtìli zlepšit, vybudovat,
rekonstruovat v pøíštích letech. Není to
jen o plánech, ale i o získávání rùzných
finanèních dotací na jednotlivé akce.
Zastupitelstvo bude na svém lednovém
zasedání aktualizovat a schvalovat
Rozvojový strategický dokument obcí
na roky 2015 až 2018.
Pomalu se nám blíží nejkrásnìjší
svátky roku a to Vánoèní svátky, kdy
obec opìt pøipravuje kulturní akce jak
pro dìti, mikulášskou nadílku, tak pro
nás všechny Vánoèní koncert, opìt v
kostele sv. Václava v Novém Sedle.
I nadále bych Vás chtìl požádat o
Vaše pøíspìvky a spolupráci pøi vydávání zpravodaje a tím udìlat jeho
obsah ještì pestøejší a dát všem možnost
se s Vámi podìlit o Vaše zážitky èi dojmy.
Závìrem mi dovolte, abych Vám
popøál hezké a pohodové podzimní dny.
Petr Sýkora, starosta
Jubilea
od 1.11. do 30.11.2014
V mìsíci listopadu oslaví
svá životní jubilea tito obèané:
Eva Wurmová - Sedèice
Rudolf Spodniak - Sedèice
Blahopøejeme a pøejeme hodnì zdraví,
spokojenosti a pohody.

INFORMACE Obecního úøadu:
Mìsíc øíjen probìhl nejenom ve znamení podzimu a pomalu se blížící zimy, ale
pøedevším ve znamení voleb, kterým je vìnována pøevážná èást tohoto vydání
zpravodaje. 10. a 11. øíjna 2014 obèané volili nejenom senátory, ale také 9 èlenù
zastupitelstva Obce Nové Sedlo. Ve volebních seznamech pro komunální volby bylo
zapsáno celkem 416 volièù, volit pøišlo 201, tj. 48,32 %. Platných hlasù bylo odevzdáno
1.341.
Pro srovnání: v roce 1994 se voleb zúèastnilo 67,19% volièù a od této doby procento
volièù klesalo, v roce 1998 to bylo 57,91%, v roce 2002 – 52,14% a 2006 – 43,35. Od roku
2010 volební úèast sice pomalu stoupá (2010 – 48,05 a 2014 – 48,32), ale otázkou je proè
víc než polovina obyvatel našich obcí rezignuje na volby a nenajde si dvacet minut na
cestu do volební místnosti? Vždy tyto volby nejvíce ovlivòují nejbližší životní prostor
volièù. Jsou to volby, které rozhodnou, kdo se bude starat o životní prostøedí v našich
obcích, stav komunikací vèetnì chodníkù, veøejné osvìtlení, bezpeènost v ulicích,
dostateèný rozsah veøejné dopravy, úroveò svozu odpadkù, údržbu zelenì, zajištìní
technického stavu základní a mateøské školy, zajištìní podmínek pro sport a kulturu.
Vìtšina lidí øíká, že svým hlasem nic neovlivní, a i když pùjdou volit, tak se stejnì nic
nezmìní. A proto k volbám radìji nejdou. Tím se ale opravdu nic nezmìní. Zmìna mùže
nastat pouze, když k volbám pùjdou.

Výsledky voleb
Tak jako v roce 2010 i letos do komunálních voleb v Novém Sedle vstupovala dvì
sdružení nezávislých kandidátù a jedna politická strana. Volilo se 9 èlenù zastupitelstva a
volièi si mohli vybrat z devíti kandidátù seskupení "Nezávislé Nové Sedlo", devíti
kandidátù seskupení "Za demokratickou stranu" a jednoho z KSÈM.
Stejnì jako ve volbách pøed ètyømi lety i letos zvítìzilo SNK "Za demokratickou
stranu", které získalo celkem 7 mandátù a proti pøedcházejícímu volebnímu období tak
bude mít v zastupitelstvu o 2 zastupitele více, SNK "Nezávislé Nové Sedlo" si proti
minulým volbám pohoršilo o1 mandát a získalo 2 mandáty a KSÈM, která mìla stabilnì v
zastupitelstvu 1 zastupitele nezískala v tìchto volbách žádný mandát.
V níže uvedených tabulkách se mùžete seznámit se zvolenými zastupiteli a
náhradníky.
Kandidátní listina
Kandidát
Hlasy
Navrhující
Politická
Poøadí
èíslo
1

Opustili nás:
od 1.10. - 31.10.2014

Jiøí Šefler
Žabokliky

1
3

Zvolení zastupitelé
dle výsledku

3
3
3
3

Upøímnou soustrast pozùstalým za Obec
Nové Sedlo

3
3
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název
"Nezávislé Nové
Sedlo"- SNK
"Nezávislé Nové
Sedlo"- SNK
"Za demokratickou
stranu"
"Za demokratickou
stranu"
"Za demokratickou
stranu"
"Za demokratickou
stranu"
"Za demokratickou
stranu"
"Za demokratickou
stranu"
"Za demokratickou
stranu"

poø.
èíslo

pøíjmení, jméno,
tituly

vìk

strana

pøíslušnost

abs.

v%

zvolení

2

Sivok Jan

59

NK

BEZPP

56

15,95

1

6

Bidmon Jan

36

NK

BEZPP

55

15,66

2

1

Sýkora Petr

58

NK

BEZPP

140

15,13

1

7

Kubelíková Svìtla

36

NK

BEZPP

124

13,40

2

2

Aschenbrennerová
Zuzana Ing.

36

NK

ODS

95

10,27

3

3

Èerný Miroslav

57

NK

BEZPP

110

11,89

4

4

Bukovský Milan

45

NK

BEZPP

89

9,62

5

5

Kovandová Jitka

51

NK

BEZPP

102

11,02

6

6

Zumr Václav

33

NK

BEZPP

106

11,45

7

...pokraèování ze strany 1
Kandidátní listina
èíslo
1
1

Náhradníci dle výsledku

1
1
1
1
1
3
3

název
"Nezávislé Nové
Sedlo"- SNK
"Nezávislé Nové
Sedlo"- SNK
"Nezávislé Nové
Sedlo"- SNK
"Nezávislé Nové
Sedlo"- SNK
"Nezávislé Nové
Sedlo"- SNK
"Nezávislé Nové
Sedlo"- SNK
"Nezávislé Nové
Sedlo"- SNK
"Za demokratickou
stranu"
"Za demokratickou
stranu"

poø.
èíslo

Kandidát
pøíjmení,
jméno, tituly

vìk

Politická
pøíslušnost

abs.

v%

Poøadí
náhradníka

1

Kovanda Roman 52

NK

BEZPP

46

13,10

1

4

Koutová Zdeòka 50

NK

BEZPP

45

12,82

2

3

Wiesinger
Miroslav

58

NK

BEZPP

41

11,68

3

5

Èerný Vladislav

42

NK

BEZPP

37

10,54

4

7

Jurík Michal

35

NK

BEZPP

23

6,55

5

8

Budjaè Ján

33

NK

BEZPP

21

5,98

6

9

Sivok Martin

37

NK

BEZPP

27

7,69

7

28

NK

BEZPP

75

8,10

1

49

NK

BEZPP

84

9,08

2

8
9

Studnièková
Kateøina
Stárková Šárka
Mgr.

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nové Sedlo
ze dne 5. listopadu 2014
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program jednání
2. Ovìøovatele zápisu: Svìtlu Kubelíkovou, Jana Bidmona a
zapisovatele zápisu: Ditu Sýkorovou
3. Zvolení jednoho místostarosty
4. Pro výkon funkce starosty obce bude èlen zastupitelstva
dlouhodobì uvolnìn
5. Veøejné hlasování volby starosty a místostarosty
6. Starostu obce Nové Sedlo Petra Sýkoru, nar. 27.4.1956, pro
volební období 2014 - 2018
7. Místostarostou obce Nové Sedlo Milana Bukovského, nar.
18.1.1969, pro volební období 2014 - 2018
8. Zøízení finanèního výboru a kontrolního výboru. Oba výbory
budou tøíèlenné
9. Pøedsedou finanèního výboru Ing. Zuzanu Aschenbrennerovou
10. Pøedsedou kontrolního výboru Jana Sivoka
11. Èleny finanèního výboru Jana Sivoka a Kateøinu Studnièkovou
12. Èleny kontrolního výboru Jana Bidmona a Ing. Jiøí Líšanského
13. Odmìnu za výkon funkce neuvolnìného èlena zastupitelstva obce
ve výši 380,- Kè/mìsíc. Odmìna bude poskytována ode dne
pøijetí tohoto usnesení a v pøípadì náhradníka ode dne prvního
zasedání zastupitelstva, jehož se zúèastnil
14. Odmìnu za výkon funkce pøedsedy výboru zastupitelstva ve výši
800,- Kè/mìsíc a èlena výboru ve výši 200,- Kè/mìsíc. Odmìna
bude poskytována ode dne zvolení do funkce pøedsedy nebo
èlena výboru pouze za mìsíc, kdy bude výbor zasedat
15. Pøi soubìhu výkonu dvou èi více funkcí se odmìna
neuvolnìnému èlenovi zastupitelstva poskytne jako souèet
zastupitelstvem stanovených odmìn za jednotlivé funkce

?
Zvýšení efektivity pøípravy vìzòù pøed

propuštìním z Vìznice Nové Sedlo
Dne 16.øíjna 2014 probìhla návštìva ve Vìznici Nové
Sedlo. Vìznici navštívila paní Siri Ellen Sletner, nová
mimoøádná a zplnomocnìná velvyslankynì Norského
království, se sídlem v Praze, zástupci velvyslanectví
Lichtenštejnska a zástupci MF ÈR za oblast EHP a Norských
fondù.
Cílem projektu je zlepšení podmínek a zvýšení kapacity pro
práci s odsouzenými, vytvoøením prostorù pro vzdìlávání.
Zámìrem je vybudovat centrum teoretické a praktické pøípravy v
oboru døevovýroba a údržba veøejné zelenì pro vzdìlávání
odsouzených v dìlnických profesích. Projekt pøispìje k
úspìšnìjšímu návratu odsouzených do spoleènosti a tím i ke
snížení opakované trestné èinnosti a dalšímu naplòování vìznic.
Fr. Houdek

?
Volby do Senátu Parlamentu ÈR konané dne10. a

11.10.2014 a 17.1 a 18.10.2014
Spoleènì s volbami do zastupitelstva probìhly volby do
Senátu Parlamentu ÈR, druhé kolo se uskuteènilo o týden
pozdìji. Celkové výsledky hlasování v našich obcí, vèetnì
Vìznice Nové Sedlo zveøejòujeme v následujících tabulkách.
Volební úèast
1. kolo
2. kolo

Kód obce

Nové Sedlo

566519

Uchazeèi
celkem
44

Obyvatelstvo
15-64 let
377

poèet
2
2

Okrsky
zprac.
v%
2
100,00
2
100,00

Volièi
v seznamu
443
444

Vydané
obálky
163
87

Volební
úèast v %
36,79
19,59

Odevzdané
obálky
161
87

Platné
hlasy
152
87

% platných
hlasù
94,41
100,00

Výsledky hlasování
èíslo
1
2
*3
4
5
6
+7
8

Kandidát
pøíjmení, jméno, tituly
Kašová Eva MUDr.
Loskot Jiøí
Hamousová Zdeòka Mgr.
TrešlIvo MUDr.
SteinerLeo Mgr.
Záhorský Vladimír MUDr.
Chládek Marcel PhDr. MBA
Štíbr Ludìk PaedDr.

Volební
strana
KSÈM
NK
ANO 2011
MPV
KDU+SZ+HNHR+B10

NEZ
ÈSSD
ODS

Navrhující
strana
KSÈM
NK
ANO 2011
MPV
KDU-ÈSL
NEZ
ÈSSD
ODS

Poèty hlasù
% hlasù
Politická
pøíslušnost 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo
BEZPP
16
X
10,52
X
STAN
0
X
0,00
X
BEZPP
100
77
65,78 88,50
MPV
2
X
1,31
X
BEZPP
8
X
5,26
X
BEZPP
6
X
3,94
X
ÈSSD
13
10
8,55
11,49
ODS
7
X
4,60
X

?
Volby 2014 ve Vìznici Nové Sedlo

Odsouzení ve Vìznici Nové Sedlo se zúèastnili voleb do
Senátu ÈR. V pátek 10. øíjna od 14.30 hod. byla otevøena volební
místnost pøímo ve vìznici. Na správnost a regulérnost voleb
dohlížela komise volebního okrsku Nové Sedlo a pracovnice
správního oddìlení, které dohlížely zejména na platnost osobních
dokladù.
Z celkového poètu 406 odsouzených, kteøí si odpykávají trest,
mìlo možnost zúèastnit se voleb 27 z nich, tedy oprávnìných
volièù s trvalým bydlištìm v regionu, kterého se volby do Senátu
týkají, tzn. okresy Louny a Rakovník. Z tohoto poètu dvaceti
sedmi, se pøihlásilo k volbám 12 odsouzených. Tìsnì pøed
zahájením volby se poèet volièù upravil na 11. Do urny vložilo
svùj hlas 8 vìzòù. Ostatním odsouzeným nebylo umožnìno volit,
jelikož nesplòovali podmínky voleb, pøevážnì z dùvodu
neplatných nebo chybìjících osobních dokladù. Nìkteøí
odsouzení svého práva volit nevyužili a voleb se nezúèastnili.
Volby ve vìznici probìhly v klidu a bez jakýchkoliv incidentù.
V pátek 17. øíjna v 14.30 hod se otevøely dveøe volební
místnosti ve vìznici podruhé. Do druhého kola voleb do Senátu,
pøišlo do volební urny vhodit svùj hlas osm odsouzených, stejnì
jako v kole prvním.
Fr. Houdek
http://www.vscr.cz/

PODÍL NEZAMÌSTNANÝCH 30. 9. 2014
Obec

Hlasy

Navrhující
strana

PN(v %)
11,14
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INFORMACE!!!
SVOZ BIOODPADU V OBCI NOVÉ SEDLO
Svoz bioodpadu bude v obcích Nové Sedlo
probíhat do konce mìsíce LISTOPADU
(tj. 10.11., 18.11., 24.11.2014)

NOVOSEDELSKÝ ZPRAVODAJ
„Podzimní pábení s vùní peèených buøtù a
brambor“
K podzimu neodmyslitelnì patøí pouštìní drakù, proto se i
letos 28. øíjna ve 14.00 hodin sešli u „Kaplièky“ malí i velcí
pøíznivci této zábavy. Pøestože letos bylo naprosté bezvìtøí,
všichni si náležitì užili krásné sváteèní odpoledne.
Ne všem drakùm se ale chtìlo poletovat. Proto obìtaví rodièe
bìhali po èerstvì zoraném poli a snažili se udržet draky ve
vzduchu, aby alespoò chvilku létali. Když došly síly rodièùm,
snažily se o totéž dìti. O to vìtší byla radost, když se to nìkomu
vážnì podaøilo. Krome¡pous¡te¡niì draku°byl pr¡ipraven jako vždy
èaj a opeìkaìniì bur¡tu°a brambor na ohnis¡ti.
Diìk patr¡iì vs¡em, kter¡iì se podiìleli na organizaci. I když pro nì je
urèitì nejvìtší pochvalou a motivací skuteènost, že Podzimní
pábení má každým rokem vìtší úspìch a poèetnìjší úèast. Letos
se ho zúèastnilo kolem 70 dìtí a dospìlých.

Adventní koncert

ZŠ a MŠ Nové Sedlo

Závìrem roku vás již tradiènì zveme na další adventní
koncert, který se uskuteèní v kostele Sv. Václava a Nejsvìtìjší
Trojice Novém Sedle tentokrát ve støedu 17. prosince 2014.
Vystoupí na nìm Žatecký pøíležitostní sbor a dìti ze Základní a
mateøské školy Nové Sedlo s vánoèním repertoárem, pøi kterém
si návštìvníci mohou vychutnat pravou atmosféru adventu a
zklidnìní v pøedvánoèním ruchu.

?
Halloweenský den
Dìti z MŠ i žáci ze ZŠ v Novém Sedle oslavili svátek
Halloween ve ètvrtek 30.øíjna 2014.
Již od rána pøicházely dìti do MŠ ve svých maskách a
kostýmech, aby bìhem dopoledne soutìžily, kouzlily a vybíraly
nejstrašidelnìjší masku.
Žáci ze ZŠ v dopoledních hodinách v rámci výuky anglického
jazyka sledovali na interaktivní tabuli zpùsoby oslav tohoto
svátku v anglicky mluvících zemích, øešili øadu úkolù, opakovali
a procvièovali typickou slovní zásobu formou soutìží, køížovek a
doplòovaèek,
nauèili se pís n i è k y, v y pracovali pracovní listy a
skládali z papíru origami
netopýrù a duchù.
Spoleènì se
všechny dìti
vydaly i na halloweenský
prùvod celou
obcí. Mohli jste
se tedy setkat s piráty, èarodìjnicemi, trpaslíky, princeznami, námoøníky, kovboji, kouzelníky i duchy.
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ZŠ a MŠ Nové Sedlo...pokraèování ze strany 3

M.Dvoøáková – vyuèující AJ

?
Rytmická show v ZŠ a MŠ
Dne 5.11.2014 se v MŠ a ZŠ konal zábavný hudební poøad
pro dìti „Rytmická show”.
Program: zpìv, tanec, hra na hudební nástroje, hudební
hádanky.

Pozvánka pro rodièe
Dne 27. 11. 2014 od 15.30 hod. zveme všechny rodièe do
Základní školy a Mateøské školy, kde se uskuteèní ,,Vánoèní
tvoøení s rodièi a dìtmi“. Strávíme spoleènì hezké odpoledne
pøi výrobì vánoèních dekorací na adventní trhy. Budeme se
tìšit na Vaši spolupráci.
Kolektiv ZŠ a MŠ Nové Sedlo.

Spolek pro rozvoj Sedèic
?
ØÍJEN NA SEDÈICÍCH
Mìsíc øíjen pøinesl na Sedèice další akce, a to Jableènohruškový den aneb sousedské posezení a také první spolkovou
zabijaèku.
Spolkový víkend zahájil pátek 24.10., kdy se v podveèer v
sedèické hospodì konal Jableèno-hruškový den aneb sousedské
posezení. Sedèiètí byli vyzváni, aby vzali na ochutnání své
výrobky z jablek èi hrušek a dali ochutnat sousedùm. A tak se
sešli rùzné druhy štrùdlù a závinù, povidla a koláèe, hrušky s
nivou nebo peèené v tìstíèku a samozøejmì i hrušky tekuté neboli
hruškovice. Pøi pøíjemném sousedském posezení jsme
ochutnávali všechny ty dobroty a užívali si spoleèných chvil.
V èasném sobotním ránu se sešli u hospody ti, kteøí se chtìli
zúèastnit zabijaèky a spoleènì se finanènì složili na zakoupení
prasete. A tak již od ranních hodin se topilo pod kotli a ohøívala
voda, aby vše bylo pøipraveno, jak má být. Velké podìkování
patøí panu Josefu Heláskovi, který pøemìnil èuníka ve výborný
ovar, smažák, polívku, tlaèenku, jitrnice a jelita a dalši dobroty a
také všechny úèastníky spravedlivì podìlil výslužkou. Pøes
množství práce, které je se zabijaèkou spojeno, nechybìl po celý
den humor, muzika a dobrá nálada.
Spolkový víkend završila Tvùrèí dílna, která vzhledem k
blížícímu se Halloweenu byla vìnována pøípravì dýní a
dyòových strašidel, které byli následnì rozmístìny po vesnici.
A o to, jak se nám povedl Halloween a lampionový prùvod, se s
vámi podìlíme zase pøíštì.

Dìkujeme za pøízeò všem tìm, kteøí nám drží palce a
podporují nás.
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Alena
Stejskalová
Spolek pro
rozvoj Sedèic

NOVOSEDELSKÝ ZPRAVODAJ
Staré a nové pohledy na naše obce
Minule jsme vám pøiblížili jednu z budov v Novém Sedle,
které pøestaly sloužit svému úèelu a byly nahrazeny novými
objekty. Jednalo se o ubytovnu, na jejímž místì stojí Dùm s
peèovatelskou službou. Dnes vám nabízíme pohled na budovu
bývalé nìmecké školy, která po zrušení školy sloužila do poèátku
sedmdesátých let minulého století jako kulturní dùm. V
souèasnosti na jejím místì stojí øadové domky.

Farní ulice dnes
Farní ulice - pohled od fary na
bývalý kulturní dùm

HISTORIE
V tomto vydání Novosedelského zpravodaje vám ve
spolupráci s tiskovým mluvèím Vìznice Nové Sedlo panem
Františkem Houdkem pøinášíme informace o vzniku vìznice.
Vznik vìznice
V roce 1958 vzniká v objektu státního statku vìznice. Útvar
Nové Sedlo zøídil jako svou poboèku – nápravnì pracovní tábor
“R Rovnost“ - Ústøední tábor Vykmanov na Jáchymovsku dnem
15.10.1958 v pùsobnosti MV. Podobných táborù bylo v této
oblasti více. Patøily sem Poláky, Sýrovice a Drahonice, které byly
pozdìji v roce 1968 zrušeny. Rozhodnutí o zøízení pracovního
tábora v Novém Sedle nebylo náhodné, ale stalo se v té dobì
výrazem konkrétní pomoci rozvoji zemìdìlství v této oblasti.
Odsouzení se podíleli hlavnì na produkci obilovin, chmele a
øepy.
Ve ètyøech pøízemních døevìných ubikacích, pùvodnì
urèených jako sezónní ubytovny pro èesáèe chmele, bylo potøeba
vytvoøit podmínky pro výkon trestu. Chybìla kuchynì, strava se
dovážela z místního státního statku, chybìly ostatní pomocné
provozní prostory. Jako strážnice sloužila maringotka, eskorty
odsouzených se provádìly na pøívìsech traktorù a èasto i pìšky.
Pùvodní objekty byly v hrozném stavu, mezi prkny bìhaly myši,
voda byla hygienicky závadná, v barácích byla zima, všude
kolem prach nebo naopak bláto. Po zrušení Vykmanova se Nové
Sedlo stává 1.1.1963 samostatným útvarem. V roce 1965 došlo k
pøejmenování na nápravnì výchovný ústav SNV MV a v roce
1969 pøešel do pùsobnosti MS. Od roku 1993 nese souèasný
název.
Rozvoj a výstavba
Po pøijetí zákona o výkonu trestu odnìtí svobody roku 1965
vyvstala nutnost zlepšení materiálnì technických podmínek. Po

øadì jednání se 4.11.1971 podaøilo od státního statku odkoupit
objekty útvaru do vlastnictví SNV a zaèal generální útok na jejich
pøestavbu. Postupnì se daøilo situaci zlepšovat. Zaèalo se s
výstavbou ubytoven pro odsouzené. Patrové budovy,
víceúèelový sál, oddìlení výkonu kázeòských trestù a centrální
režim byly stavìny do tvaru „U“. V roce 1975 byla dokonèena
administrativní budova a v prostoru pøed ní vyrostly sklady,
technická ošetøovna vozidel a sauna. Vzhledem k zavedení
moderní techniky a použití kynologie pøi støežení útvaru bylo
vybudováno operaèní støedisko a psinec. V roce 1983 byla dána
do užívání nová ústavní kuchynì a jídelna pro odsouzené. V
pøilehlých prostorách útvaru byla vybudována výrobní hala n.p.
Meva Roudnice, s možností zamìstnávání vìtšího poètu
odsouzených a v roce 1983 byla zahájena výroba popelových
nádob v pøevážné míøe urèených pro export. Vlastní pøestavba
tehdejšího útvaru byla dokonèena v roce 1992 výstavbou nové
ošetøovny, ústavních dílen a pomocných provozù a tøípodlažní
budovy ubytovny pro odsouzené.
Poboèka Drahonice
V lednu 1972 však pøibývá do historické mozaiky útvaru další
kamínek. Nebo spíše kámen. Byla znovuotevøena poboèka pro
MVT v Drahonicích. K problémùm v Novém Sedle pøibyly
obdobné na poboèce, kde poèáteèní stav byl snad ještì horší.
Ovšem ani Drahonice by dnes již nikdo nepoznal. Útvar pro
místní výkon trestu v Drahonicích byl až do roku 1992 poboèkou
Nového Sedla a poté se stal poboèkou Vìznice v Oráèovì. Dne 1.
kvìtna 2013 byla Vìznice Drahonice zrušena.
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Další vývoj a výstavba
S rozšiøováním útvaru došlo v 70. letech minulého století
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též k obmìnì pøíslušníkù, nastupovali i první specialisté. K
uspokojování jejich bytových potøeb byly vystavìny bytové
jednotky v Novém Sedle, Žatci a v Lubenci. Pro odpoèinek
pøíslušníkù zaèal v roce 1983 útvar budovat rekreaèní zaøízení na
Nechranické pøehradì.
Podle statistických údajù èinil v roce 1971 prùmìrný stav
odsouzených 253 osob. Poèet odsouzených ve vìznici postupnì
vzrùstal, kdy v roce 1977 èinil 360 osob a v roce 1989 byl poèet
odsouzených už na poètu 482. Odsouzení byli zpoèátku vyváženi
na malá, pro ústav nevýhodná pracovištì do nìkolika sousedních
okresù. Postupnì se daøilo navázat spolupráci s dalšími podniky a
tak vìzni jezdili na pracovištì napø. do VTŽ Chomutov, PS
Karlovy Vary, ÈSD severozápadní dráha, Státní statek Žatec, ZSS
Žatec a další.

nezbytnì nutnou dobu k tomu, aby se seznámili s chodem vìznice
a zároveò, aby mohla být provedena potøebná vyšetøení a
pohovory se specialisty. Od 1.1.2005 je Vìznice Nové Sedlo
profilována jako vìznice s dozorem a oddìlením
specializovaným pro výkon trestu odsouzených s poruchou
osobnosti a chování, zpùsobenou užíváním psychotropních látek
ve vìznici s dozorem. Prùmìrná délka výkonu trestu
odsouzených mužù je 2 roky. Celková ubytovací kapacita èiní
411 míst. Vìzni jsou ubytováni ve dvou až devíti lùžkových
svìtnicích. Odsouzení , kteøí jsou ve výkonu trestu odnìtí
svobody v oddìlení s dozorem , jsou umístìni na ubytovnách ve
tøech diferenciaèních skupinách. Ty jsou rozlišeny dle povahy
trestného èinu, plnìní programu zacházení, pravidelného
pracovního zaøazení a chování odsouzených.

Profilace
Od 1.1.1994 byla podle novely zákona o výkonu trestu odnìtí
svobody stanovena profilace Vìznice Nové Sedlo jako typ s
ostrahou a bylo zøízeno oddìlení s dozorem. Celková kapacita
vìznice po posledních stavebních úpravách èinila 445 míst.
Prùmìrná délka trestu zdejších odsouzených je 2,5 roku.
Oddìlení typu s dozorem je kapacitnì omezeno na 112 míst.
Oddìlení typu s ostrahou mìlo 305 míst a 28 míst bylo vyhrazeno
pro nástupní oddìlení, kam byli umisováni noví odsouzení na

Náèelníci útvaru a poté øeditelé vìznice od vzniku do
souèasnosti:
pplk. Josef ŠPOULA od 1.4.1960 do 30.6.1981
pplk. Miroslav FENCKA od 1.4.1981 do 30.9.1990
kpt. Jiøí KLOUÈEK od 21.8.1990 do 30.10.1990
mjr. Miroslav OHNEMICHL od 1.11.1990 do 15.5.1991
kpt. Miroslav JOBÁK od 16.5.1991 do 31.12.1993
plk. Pavel PREISINGER od 1.1.1994 do 31.5.2009
plk. Miroslav ŠPALEK od 1.6.2009 dosud

pùvodní vjezd do vìznice do r. 1972

døevìné ubytovny - 60. léta

zpracoval: Fr. Houdek
http://www.vscr.cz/veznice-nove-sedlo-81/
foto z roku 2014 - vjezd
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TJ Nové Sedlo
Vážení a milí sportovní pøátelé, podzimní èást soutìže
okresního pøeboru mužù se chýlí ke svému konci a mìsíc øíjen byl
velmi plodný na skvìlé výsledky našeho fotbalového klubu.

Tabulka

Nové Sedlo – Slavìtín – 5:0
Støelci: Loos 2, Jarolím, Holák L.,
Hodas

# Tým

Z V R P Skóre B +/-

1. FK Blažim

12 8 2 2 33:14 26 8
12 8 1 3 42:23 25 7

2. TJ Nové Sedlo
TJ Støedohor Dobromìøice
3.
B
4. SK Èernèice

Krásný Dvùr – Nové Sedlo – 1:6
Støelci: Loos 5,Jarolím
ŽK: Hon, Jarolím, Loos
Nové Sedlo - Žíželice – 1:2
Støelci: Loos
ŽK: Böhm, Jarolím, Holák J.
Slavoj Žatec C– Nové Sedlo – 0:2
Støelci: Loos, Hodas

Chtìl bych moc podìkovat všem vìrným fanouškùm, kteøí se
zúèastòují jak domácích tak venkovních zápasù a vìøím, že jim
elán vydrží po celou sezonu a poženou naše mužstvo za dalšími
výbornými výkony.
Poslední zápas sehrají naši fotbalisté na domácím høišti proti
celku z Peruce a to 8.11. od 14h.
Pøijïte nás podpoøit v posledním zápase podzimu.
Sportu zdar a fotbalu zvláštì.
Jakub Èerný

12 7 2 3 32:20 23 5
12 6 2 4 29:21 20 2

5. TJ Žíželice
6. Blatno
7. FK Výškov

12 6 2 4 27:19 20 -1
12 6 1 5 35:29 19 1
12 5 2 5 28:29 17 -1

8. FK Peruc

12 4 4 4 17:21 16 -2

9. TJ Krásný Dvùr

12 5 0 7 34:43 15 -3

10. SK Slavìtín

12 4 3 5 24:38 15 -3

11. SK Cítoliby

12 4 2 6 21:23 14 -4

12. Sokol Lenešice

12 4 1 7 24:36 13 -5

13. FK Slavoj Žatec C
14. Vrbno nad Lesy

12 4 0 8 15:28 12 -6
12 2 0 10 19:36 6 -9

?
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MÌSTSKÉ DIVADLO ŽATEC - program na LISTOPAD 2014
1.11.
5.11.
12.11.
14.11.
14.11.

17:45
10:00 a 14:00
19:00
11:00
18:00

19.11.
20.11.
21.11.
22.11.
23.11.
25.11.

19:00
19:00
19:00
18:45
15:00
19:00

Gorges BIZET: CARMEN
PLECHA A NEPLECHA V LESE
MANŽELSKÝ POKER
ARIES
10+10=20 koncert ŽATECKÉHO PØÍLEŽITOSTNÍHO
SBORU
AMC TRIO & M.P.STEWART
Michal HORÁÈEK : MEZI NÁMI
8 ŽEN
Gioacchino ROSSINI: LAZEBNÍK SEVILSKÝ
KRÁSKA A ZVÍØE
RUDA Z OSTRAVY
– ONE KURDE ŠOU CYPA Z RÁDIA - TO NEJ SYNKA
ŠIKOVNÉHO
MARYŠA
MAFIE A CITY
TØI MUŠKETÝØI

27.11. 9:00
27.11. 19:00
28.11. 8:30 a 10:30

DIGITÁLNÍ KINO ŽATEC - program na LISTOPAD 2014
30.10.-17:30/31.10.-17:30/2.11.-15:00/5.11.-17:30/7.11.-17:30/8.11.-15:00
28.10.-20:00/31.10.-20:00/2.11.-17:30/4.11.-20:00
2.11.-20:00
4.11.-17:30/6.11. -17:30/9.11.-15:00/13.11.-17:30
5.11.-20:00
6.11.-20:00
7.11.-20:00/8.11.-20:00/30.11.-20:00
8.11.-17:30/9.11.-17:30
9.11.-20:00
11.11.-20:00
11.11.-17:30/15.11.-15:00/16.11.-15:00
13.11.-20:00/15.11.-17:30/16.11.-17:30/18.11.-20:00
16.11.-20:00
18.11.-17:30/29.11.-15:00
15.11.-20:00/26.11.-20:00
23.11.-20:00/26.11.-17:30/29.11.-17:30
28.11.-17:30/30.11.-15:00
28.11.-20:00
29.11.-20:00/30.11.-17:30

DÙM KOUZEL 3D
INTIMITY
JOHN WICK
WINX CLUB: V TAJEMNÝCH
HLUBINÁCH
ÈESKÁ PIVNÍ VÁLKA
MAPY KE HVÌZDÁM
INTERSTELLAR
TØI BRATØI
CO JSME KOMU UDÌLALI ??
DIVOKÉ HISTORKY – Film s
pøívlastkem
VÈELKA MÁJA 3D
POHÁDKÁØ
GET ON UP – Pøíbìh Jamese
Browna
MAGICKÉ STØÍBRO HLEDÁNÍ KOUZELNÉHO
ROHU 3D
ŽELEZNÁ SRDCE
HUNGER GAMES: SÍLA
VZDORU 1
TUÈÒÁCI Z
MADAGASKARU 3D
ŠÉFOVÉ NA ZABITÍ 2
FALEŠNÍ POLDOVÉ
Více informací na: http://divadlozatec.cz/

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

PRANOSTIKA na mìsíc
LISTOPAD:
Když krtek v listopadu ryje,
budou na vánoce létat komáøi.

?,grafick?
mutov.
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