Novosedelský
zpravodaj
Vážení spoluobèané,
chtìl bych Vás informovat o
získání finanèních dotací pro
Obec Nové Sedlo, o které bylo
žádáno v roce 2011. Finanèní
prostøedky byly použity na
projektovou dokumentaci na
rekonstrukci místních komunikací (100 tis. Kè) a již využitá
dotace na výsadbu nové zelenì v
parku pøed kostelem (200 tis. Kè).
Za zmínku jistì stojí i práce
pracovníkù OÚ, kteøí v prùbìhu
února provádìli sestøíhání a
úpravu keøù, živých plotù v našich
obcích a likvidovali náletové keøe
na stráních v okolí Bøežan.
Dále bych Vás chtìl informovat
o vylepšení našich webových
stránek, které budou rozšíøeny o
podrobnìjší informace aktuálního
poèasí (bude aktualizováno na
zaèátku bøezna). Vìøíme, že
budete s touto službou spokojeni.
I 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.
Petr Sýkora, starosta

Jubilea
od 1.3. do 31.3. 2012
V mìsíci bøeznu oslaví svá
životní jubilea tito obèané:
Hana Havlová - Èíòov
Jiøina Brhelová - Nové Sedlo
Marta Šimonovská - Nové Sedlo
Anizia Krejèová - Nové Sedlo
Anežka Buriánová - Žabokliky
Liudmila Postnikova - Sedèice
Olga Guttmannová - Sedèice
Jarmila Syrovátková - Nové Sedlo
Miroslav Bicek - Nové Sedlo
Margita Michalicová - Nové Sedlo
Jiøí Šefler - Žabokliky

Opustili nás:
Jaroslav Zídek

únor 2012
èíslo 2 roèník II.

Vážení ètenáøi zpravodaje,
když jsem se v lednovém zpravodaji zmiòoval, že k nám zimomøivým je letošní zima
celkem milosrdná málokdo z nás èekal, že není zdaleka na ústupu. Obdaøila nás mrazy
dosahujícími v nìkterých èástech našich obcí až mínus 20 stupòù. Tak nízké teploty a v tak
dlouhém èasovém období jsme již dlouho a zvláštì u holomrazù nezažili. Ponechme však
poèasí jeho vrtochùm a vrame se k bìžným denním událostem.
Koneènì se èásteènì prolomily ledy v projednávání pøestupkù spáchaných na teritoriu
Obce Nové Sedlo. Po delším období, kdy Obec Nové Sedlo nebyla oprávnìna øešit a
postihovat pøípadné pachatele, zùstávaly pøestupky nedoøešeny. Pøispìlo k tomu i
neuzavøení smlouvy mezi MìÚ Žatec a Obcí Nové Sedlo, kde hlavním problémem, byla
nedohoda o finanèním vyrovnání. Obec Nové Sedlo navrhovala za každý projednaný
pøestupek pøevést z rozpoètu obce na úèet Mìsta Žatec 500,- Kè a k tomu výši finanèního
postihu, který stanovila pøestupková komise pachateli pøestupku. MìÚ Žatec však s touto
variantou nesouhlasil, proto nebyla smlouva uzavøena. Veškeré pøestupky pak byly zasílány
obci, která však nemìla oprávnìného právního zástupce. Nemohla proto pøestupky øešit a
dotáhnout do koneèného stavu. Proto byly veškeré pøestupky a jiné stížnosti odkládány.
Mezi obèany našich obcí pak pøevládl vìtšinový názor, který bohužel stále pøetrvává, že
podat si stížnost na porušování obecních vyhlášek, nebo porušování obèanského soužití na
obecní úøad v Novém Sedle je bezpøedmìtné, protože se nikdy nedoèkali koneèného
výsledku.
Aby se tato situace nadále neopakovala, uzavøela Obec Nové Sedlo v roce 2011 smlouvu s
MìÚ Žatec. Tím umožní, aby pachatelé pøestupkù nežili v domnìní, že nemohou být
potrestáni.
Koneènì se po nìkolika letech neèinnosti dostala k pøestupkové komisi MìÚ Žatec
stížnost na L. Fencla na porušování vyhlášky o volném pobíhání psù. Na základì
svìdeckých výpovìdí nìkolika obèanù, kteøí našli odvahu podpoøit snahu vedení obce se s
tímto problémem právní cestou vypoøádat, podal starosta obce Nové Sedlo MìÚ Žatec spis,
Pøestupková komise na základì svìdeckých výpovìdí a pøiložené fotodokumentace
rozhodla, že pan L. Fencl svévolnì porušoval vyhlášku o volném pobíhání psù a stanovila
majitelù psù finanèní postih. Proti tomuto rozhodnutí bylo v zákonné lhùtì podáno odvolání
právním zástupcem pana L. Fencla.
Je již trapné se k tomuto problému neustále vracet, ale ani po finanèním postihu se majitel
psù nepouèil a stále své psy vypouští, a to pøedevším ve veèerních hodinách. Výkaly
lemovaná ulice Zahradní, ale také pøilehlé ulice, nepatøí k tomu, co by se nám na naší obci
líbilo. Majitelùm nemovitostí, kteøí se s tímto stavem nechtìjí smíøit, nezbývá než výkaly
uklidit.
Je chvályhodné, že stále více obèanù nachází odvahu a pøípadné støety se psy, kdy byli z
obavy o své zdraví nuceni uschovat se v rùzných volnì pøístupných pøístøešcích a jiných
zákoutích, které jim alespoò èásteènì dávalo pocit, že nebudou napadeni, ohlašují tuto
skuteènost obecnímu úøadu, kde jsou jejich stížnosti evidovány. Koneènì snad konèí slogan,
který pøevládá mezi obèany „až se nìco stane“ pak se to teprve bude øešit.
Na základì dalších stížností pøipravuje vedení obce opakovaný podnìt pøestupkové
komisi MìÚ Žatec k zahájení dalšího pøestupkového øízení vùèi panu L. Fenclovi.
Rovnìž je nutno pøipomenout, že obèané mohou okamžitì, v pøípadì ohrožení, volat Polici
ÈR Žatec, kdy opakovaný pøestupek mùže být pøekvalifikován na trestný èin.

Usnesení
z 2. zasedání ZO ze dne 29.2.2012
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo:
- vyslovení podpory Nemocnice Žatec, o.p.s. pøi zachování stávajícího rozsahu zdravotní péèe
- Obecnì závaznou vyhlášku è. 1/2012, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psù a domácího a
hospodáøského zvíøectva na veøejném prostranství
- bezúplatný pøevod pozemkù od PF dle zákona 95/1999 Sb.
- vyhlášení konkurzu na øeditel-øeditelku ZŠ a MŠ Nové Sedlo
- zakoupení komunálního vysavaèe
Poznámka: S úplným znìním usnesení se mùžete seznámit na úøední desce
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Pokraèování ze strany 1:
Poèáteèní nadšení, že v obci Sedèice byl otevøen obchod se
smíšeným zbožím, však dlouho nevydrželo. Celkem slušnì
sortimentem vybavenou prodejnu, pøevzal do nájmu pan Do Viet
Giap. Dalo se pøedpokládat, že tato služba usnadní obèanùm
nejen Sedèic, ale i ostatních obcí, nákup základních potravin, aniž
by byli nucení jezdit za nákupem do vzdálenìjších míst.
Po pár týdnech došlo k uzavøení prodejny a to ze strany
nájemníka. Je tìžké posoudit, jestli k uzavøení prodejny došlo z
dùvodu poèáteèního nasazení vyšších cen prodávaného zboží,
nebo nižší koupìschopnosti obyvatel Sedèic a okolních obcí. Z
prùzkumu, který jsme si udìlali mezi obèany, však vyplývá, že
prodávající se zákazníkùm moc nevìnoval, nechal je dlouho
èekat na obsloužení a vìnoval se soukromým aktivitám,
napøíklad telefonickým hovorùm apod. Svým pøístupem k
zákazníkùm tak dával najevo, že jsou mu spíše na obtíž.
Bohužel nepovedlo se. Proto starosta obce již jedná s novými
pøípadnými uchazeèi o obnovení prodeje alespoò základních
potravin denní spotøeby.
V Novém Sedle je situace opaèná. Podaøilo se na štìstí
pronajmout nebytové prostory v èp. 20 paní Duong-Thi-ThuHuong.
Prodávající, kteøí se zpoèátku støídali za prodejním pultem,
jsou od otevøení prodejny k zákazníkùm vstøícní a ochotni jim v
rámci svých možností vyhovìt. Sortiment zboží v tak malých
prostorách je nadstandardní, a pokud zboží není právì v regálech,

rádi nám ho na naše pøání urychlenì dovezou. V poslední dobì se
za prodejním pultem dennì setkáváme s vždy usmìvavou,
ochotnou a pøíjemnì naladìnou paní Duong-Thi-Thu-Huong
(pro nás zákazníky Anièkou).
Lze si jen pøát, aby prodejní èinnost zùstala na souèasné úrovni.
Bohužel obec nemá vìtší prostory k pronájmu, proto nájemci
nemohou rozšíøit prodávaný sortiment, ani zlepšit nakupujícím
podmínky nákupu.

Jaroslav Kubelík, redaktor

Informace obecního úøadu:
Probíhá diskuze jak využít ladem ležící pozemky v majetku
obce. Jedním ze zámìrù navrhovaných starostou obce je osázení
pozemkù rychle rostoucí døevinou“ japonského topolu“
využitelnou k výrobì døevoštìpi k ekologickému vytápìní. Tento
zámìr již zastupitelstvo projednávalo v roce 2008, kdy bylo
uvažováno vytápìt tímto zpùsobem budovu ZŠ a MŠ, pøípadnì
dalších nemovitostí. Tento zámìr však nebyl realizován.
Starosta obce pan Petr Sýkora a kronikáø Jaroslav Kubelík
navštívili øeditele Státního okresního archivu Louny PhDr.
Bohumíra Roedla, který nám ochotnì zapùjèil archivní
dokumenty vztahující se k historii obce Sedèice a to „Vlastivìdný
sborník Sedèic a pøiškolených obcí: Èejkovic, Vìtrušic a
Žaboklik a dva svazky kroniky Èeské školy v Sedèicích z let 1926
až 1975, kdy byla škola v Sedèicích uzavøena. Poslední zápis do
kroniky s datem 1. záøí 1975 zapsala øeditelka školy paní Jarmila
Nìmeèková.
PhDr. Bohumír Roedl nám podal informaci, že v Okresním
archivu je uložen spisový materiál Místního národního výboru v
Novém Sedle a to nìkterých složek od roku 1945. Nìkolikrát
jsme se již zmiòovali, že obecní kronika Nového Sedla od
pováleèných let není k dispozici. Zachovala se pouze II. èást
školní kroniky. Proto požádáme o zapùjèení spisových složek
MNV Nové Sedlo a z tìchto podkladù doplníme období, které v
historii obce není písemnì archivováno.
Pøi oslavách 750 let první písemné zmínky o obci Nové Sedlo
byla dne 26. èervna 1999 podepsána smlouva o pøíhranièní
spolupráci mezi obcemi Nové Sedlo a Gelenau SRN. Delegace z
obcí, které se skládaly i z nìkolika desítek obèanù, se pravidelnì
každoroènì navštìvovaly a ve sportovních a jiných klání
soutìžily a hlavnì se bavily. Po volbì nového starosty obce
Gelenau se v posledních letech setkání zástupcù obcí zamìøilo
spíše na zdvoøilostní návštìvy v rámci posezení v prostorách
úøadù.
Nové vedení obce Nové Sedlo, proto navštívilo 5.12.2011
radnici Obce Gelenau a starostové obou obcí se shodli na tom, že
vzájemné setkání by se mìlo vrátit k pùvodnímu zámìru a to
nezùstat jen na zdvoøilostních jednáních, ale umožnit vìtšímu
poètu obyvatel obou obcí zúèastnit se sportovních a

spoleèenských setkání.
Pohled na družební obec Gelenau

Pokud pøí svých cestách projíždíte obcemi, asi tak naší
velikosti, jistì si všimnete, jakým dojmem na vás zapùsobí pøi
vjezdu do obce její vzhled. Nìkteré jsou udržované, nemovitosti
opravené a vzhled takto upravených obcí svìdèí o tom, jaký vztah
mají jednotliví majitelé nejen ke svému majetku, ale i k
reprezentaci své obce. Pøi projíždìní, nebo pøi procházení našimi
obcemi se porozhlédnìte po okolí. Jistì vás zarazí vzhled
nìkterých nemovitostí, nebo neudržovaných prostranství.
Procházíme kolem nich bez povšimnutí, bereme je jako
samozøejmost. Starosta obce pan Petr Sýkora spolu s vedením
obce se již zabývá otázkou, jak tuto situaci za pomoci obce
postupnì øešit.
Od 12.3.2012 bude opìt zahájen svoz zahradního odpadu
(vìtve, listí apod.) od Vašich nemovitostí. Tato služba se dle
kladných ohlasù obèanù osvìdèila, proto bude v této službì obec i
nadále pokraèovat.
Pøipomínáme, že dne 24.3.2012 probìhne v našich obcích
SVOZOVÁ SOBOTA
(více informací na www.nove-sedlo.cz, nebo na vývìsních
skøíòkách.
Dne 29.2.2012 bylo na 2. zasedání ZO schválena 1/2012
vyhláška o zákazu volného pobíhání nejen psù ale i drobného
domácího zvíøectva, hlavnì slepic, které nìkteøí obèané vypouští
na veøejné prostranství. Vìøíme, že si tuto skuteènost obèané
uvìdomí a pøestanou slepice vypouštìt.
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Informace obecního úøadu pokraèování ze strany 2
V úterý 7. února 2012 ve 13.30 hodin probìhlo
seznámení s novou obyvatelkou Domu s peèovatelskou
službou paní Margitou Michalicovou. Senioøi se sešli, aby
lépe poznali novou spolubydlící. Setkání bylo pøíjemné a
všichni už se tìší na další posezení v bøeznu.

UPOZORNÌNÍ
Ve dnech 5.3. a 7.3.2012
ORDINACE V DPS Nové Sedlo MUDr. Víta
UZAVØENA !!!
Hana Kovandová, text a foto

Nezamìstnanost a kriminalita:
Vìtšinu z nás jistì zajímá i skuteènost, jaká je v našich obcích
napøíklad nezamìstnanost, kriminalita apod. Získáním tìchto
statických údajù od kompetentních institucí, byla povìøena
èlenka redakce paní Hana Kovandová. Pøes její maximální snahu
se nám nedaøí zveøejòovat údaje tak, jak bychom si my a jistì i
naši ètenáøi zpravodaje, pøáli. Pøístup jednotlivých státních
institucí je nedostateèný a spíše výmluvný, zvláštì pak od policie
ÈR. Úøad práce nám po nìkolika urgencích paní Hany
Kovandové zaslal strohou statistiku za mìsíc prosinec 2011.
Nezamìstnanost za tento mìsíc na teritoriu Obce Nové Sedlo
èinila 17,61%, Poèet uchazeèù o zamìstnání 54, z toho
dosažitelných 50 obèanù. Nìkterým z nás není jasné, co znamená
termín „dosažitelných obèanù“. Jedná se o uchazeèe o
zamìstnání, kteøí mohou bezprostøednì nastoupit do zamìstnání
pøi nabídce vhodného pracovního místa, tj. evidovaní

nezamìstnaní, kteøí nemají žádnou objektivní pøekážku pro
pøijetí zamìstnání. Za dosažitelné se nepovažují uchazeèi o
zamìstnání ve vazbì, ve výkonu trestu, uchazeèi v pracovní
neschopnosti, uchazeèi, kteøí jsou zaøazeni na rekvalifikaèní
kurzy, nebo uchazeèi, kteøí vykonávají krátkodobé zamìstnání, a
dále uchazeèi, kteøí pobírají penìžitou pomoc v mateøství nebo
kterým je poskytováno hmotné zabezpeèení po dobu mateøské
dovolené).
Žateètí policisté šetøí vloupání do rekonstruovaného domu
a stodoly v obci Sedèice v areálu jednoho statku. V minulých
dnech tam zavítal dosud nezjištìný pachatel, který ze stodoly
odcizil pøívìsný vozík, topný kotel s radiátory kamna, lednici,
vnitøní dveøe a drobné náøadí. Celková škoda, dle vyjádøení
poškozeného èinní 200 tisíc korun.
Pøevzato z týdeníku Žatecké novin

Historie Obce Sedèice
Pøedkládáme vám další èást dopisu pana Otty Trejbala, který
naší redakci poskytl ke zveøejnìní pan J. Kosek ze Sedèic.

Èeská menšinová škola v Sedèicích
Pùvodní èeská jednotøídka byla v malém domeèku na
velkostatku, kde bydlel i p. uèitel Skalický a to od roku 1925. Do
té doby se chodilo do èeské školy až do Knìžic. V roce 1930
odkoupil školský úøad stavení od p. statkáøe Schrauzera a celý
tento objekt se bìhem roku upravil na naše školní potøeby. Byla
zde 1 tøída, kde se vyuèovalo pro žáky do 3, tøídy a 1 tøída pro
žáky do 5. tøídy a do dokonèení školního vzdìlání. Od 5. tøídy
odešlo vìtšinou žactvo do mìšanky nebo na støední školu
/gymnázium. Ve škole byla též mateøská škola, byt pro pana tøíd.
uèitele v 1. patøe, v pøízemí byt pro paní uèitelku, soc. zaøízení a
kabinet. Jak jsem se již zmínil, školu øídil p. uèitel Jan Skalický,
který pøišel do Sedèic v roce 1925 z Kožlan a paní uèitelka Vìra
Bucková po absolvování uèitelského ústavu v Žatci v roce 1931.
Do školy chodilo kolem 50 žákù a do mateøské školy asi 15. Naše
škola byla i pro dìti z Vìtrušic a Žaboklik, tam byla nìmecká
škola. Mìli jsme velké štìstí, že jsme dostali již uvedené uèitele.
Pan Skalický byl výborný hudebník, všestrannì nadaný èlovìk,
uèil nás co vše je nutno udìlat na zahrádce, roubování a pìstování
zeleniny a paní uèitelka jej velmi dobøe doplòovala. Na
vycházkách do pøírody nám ukázali a vysvìtlovali, co která
rostlinka nebo živoèich znamená, nebo jsme si natrhali rostlinky
a potom jsme je dávali do sklenièek od francovky na okna, jako
uèební pomùcky. Ve škole tøebas pøi zemìpisu, jsme mìli mapu
republiky, a abychom si lépe zapamatovali, kde jsou nìkterá
mìsta, tak jsme se nauèili vždy tu patøiènou písnièku tohoto
mìsta. Dále jsme mìli 2x roènì besídku a to na Den matek, 1.

nedìle v kvìtnu, a vánoèní besídku s nadílkou. Recitovali,
zpívali, tanèili a i cvièili jsme pøi tìchto besídkách. Pan øídící
uèitel každoroènì již od záøí rozesílal dopisy na podniky do
vnitrozemí, vysvìtloval situaci naší školy a prosil o pøíspìvek na
vánoèní besídku. Podaøilo se, že vìtšinou dostal každý žák boty,
nebo obleèení a paní uèitelka Bucková s manželkou pana
øídícího napekly nìco sladkého. Byla to velice obìtavá práce a
hlavnì, že to pomohlo dìtem, ba i rodièùm. Z domova jsme
pøinesli barevné deky, co se doma pøikrývalo ložní ustlání,
pozdìji se zakoupil èervený samet a bylo to nádherné. Nebo jsme
se nauèili Èeskou besedu a paní uèitelka si vypùjèila ze Sokola v
Žatci žákovské kroje a moc nám to slušelo. Jinak oba uèitelé
pomáhali rodièùm nebo dìtem pøi dalším kroku do života, v
mnoha pøípadech obstarali uèební místa, nebo zamìstnání. Též
rùzné žádosti na úøady apod. velice ochotnì rodièùm napsali.
Byla to vzorná dvojice uèitelù, vlastenecky žijící a tak jsme o
podobných kantorech èítávali z minula. I malou knihovnu zaøídil
pan øídící uèitel a naše škola se zúèastnila pøi slavnostním
zahájení nových èeských škol v Novém Sedle, v Liboèanech a v
Èeradicích. Ze statku nám pøistavili slavnostnì ozdobené
žebøiòáky a konì a my za veselého zpìvu jsme na tìchto
slavnostech ukázali naše kousky, co umíme. To bylo v rozmezí
roku 1930-32.Po obsazení našeho pohranièí Nìmci, odstìhoval
se pan Skalický do Kralovic, kde pøevzal tamnìjší školu, ale jeho
zákeøná nemoc TBC ukonèila v dubnu 1945 jeho život. Bìhem
války jsem byl stále v osobním kontaktu s ním, dojíždìl jsem za
ním z Prahy, nebo když pøijel do Prahy, tak jsme se sešli. I
zamìstnání pro mne v Praze obstaral, tehdy bylo málo volných
míst a byl jsem na tomto místì od r. 1940 do konce války. Pan
uèitel mìl plno plánù, co udìlá, až se opìt vrátí do Sedèic po
válce, že se musí postarat o to, aby mládež mìla høištì a plával i
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Redakèní poznámka
Protože jmenný seznam obyvatelù Sedèic obsahuje nìkolik
desítek jmen, není možné je v rámci tiskového rozsahu
zpravodaje zveøejnit. Proto vám pøedkládám struèný výbìr a to

pøevážnì živnostníkù a osob, které mìli vliv na chod a øízení
obce. Tím vám dávám možnost seznámit se, s jakými
poskytovanými službami žila obec Sedèice pøed rokem 1938. U
jednotlivých jmen uvádím i národnost È- èeská, N- nìmecká.
V èp. 1 Kyncl František (È), zamìstnanec ÈSD, strážní domek èp. 3 Seidl Anton (N), živnostník- kováø a malorolník - èp. 4 (N),
živnostník-pokrývaè - èp. 6 Ulrich Anton (N), živnostník, øezník
a hostinský - èp. 7 Kratochvíl Rudolf (N), zedník v nemovitosti,
èp 7 podnikal i holiè a kadeøník (N) jméno však pan Kratochvíl
neuvádí. V èp. 8 Richter Anton (N) živnostník, koláø a malorolník
– èp. 10 Stalka Albin (N), živnostník, koloniál a trafika – èp. 12
Höffer (N) živnostník, švec – èp. 13 Russ Marie (N) živnostnice,
øeznictví a hostinská – èp. 16 Stanka Josef (N), živnostník,
koloniál – èp. 17 Schrauzer Rudolf (N), statkáø – èp. 19 Michl
Franz (N), živnostník, zahradník a obecní sluha – èp. 20 Ultsch
Anton (N) statkáø – èp. 21 Skalický Jan (È) øídící uèitel a
Bucková Vìra (È), uèitelka – èp. 25 Pohanka Rudolf (È), statkáø
a penzista armády /major/ - èp. 26 Singer Karl (N), cestáø – èp. 30
obecní úøad, hasièárna a zvonièka – èp. 31 Suchy Rodolf (N),
zedník /dùm patøil obci, jako chudobinec – èp.31 malá šatlava –
èp 32 Saidl Václav (È) správce velkostatku pana Pilce – èp. 33
Roubíèek František (È), šafáø na velkostatku pana Pilce – èp. 33
pan Volek (È), adjunkt na velkostatku pana Pilce – èp. 37
Tobiasch Hugo (N), živnostník, mlynáø.

Dobová pohlednice z roku 1926
Celkový pohled na obec z jihu a jedna z ulic

Dobová pohlednice z roku 1938
Celkový pohled, jedna z ulic a sušárna chmele

letní tábory v pøírodì. Škoda, nedoèkal se toho, ale zanechal po
sobì velký kus práce pro národ. Paní uèitelka Bucková byla také
nìkde u Rakovníka a po válce se vrátila do Žatce, kde vyuèovala
na obecné škole, byla velmi oblíbená a chytrá. Zemøela asi v roce
1992. Kdykoliv jsem pøijel do Žatce, když jsem jel na høbitov do
Žaboklik, tak jsem vždy navštívil naši milou paní uèitelku.
Bohužel mìla velmi tìžkou cukrovku. Oba jsme se tìšili, že
Nìmci prohráli válku a že naše pohranièí je zase naše.
Paní uèitelka mateøské školy pøišla do Sedèic z Prahy, velmi
dobøe vedla školku, byla dcerou cukráøe v Praze a pokaždé, když
se vrátila z domova, pøivezla velikou krabici cukráøských dobrot,
což se té malé mládeži líbilo, což pøece na tak malé vesnici bylo
jinak nemožné. Jméno už nevím a kde znovu po obsazení našeho
pohranièí pùsobila, to nevím.
Èeská mládež dojíždìla do mìšanské školy do Podboøan a
všichni tam cvièili v Sokole. Nìmecká mládež dojíždìla do
mìsanky do Žatce.
V další èásti svých vzpomínek vám pøedkládám Jmenný
seznam obyvatel obce Sedèice do konce záøí 1938.

Jaroslav Kubelík, kronikáø obce

Informace ZŠ a MŠ Nové Sedlo na mìsíc BØEZEN
1. 3. Divadlo Žatec – ZŠ, návštìva muzea
7. 3. Ochrana èlovìka za mimoøádných situací, v rámci výuky
19. 3. Den otevøených dveøí v mateøské škole od 15.00 hod.
20. 3. Svìtový den divadla pro dìti a mládež, dramatizace pohádky od 15.00 hod.
22. 3. Den vody – projekt k životnímu prostøedí – ekologie - Projekt
Výstava výtvarných prací ke Dni vody, vernisáž výstavy 15.00 hod.

26. 3. Zápis do MŠ 16.00 – 17.00
28. 3. Den uèitelù – Jan Ámos Komenský, uèitel národù – internetové dopoledne,
vyhledávání informací, jejich zpracování, beseda
28. 3. Školská rada 15.00 hod.
www.skolicka-nove-sedlo.webnode.cz
! Helèa a Jaruš zvou všechny dìtièky na „maškarní radovánky” konané dne 24.3.2012 v Horní
hospùdce v Novém Sedle od 15:00 hod.!
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Sport
Dne 18. února 2012 se na sále místní restaurace uskuteènilo
za úèasti 17ti hráèù již tradièní setkání pøátel dobré pohody a
sportu-6.roèník turnaje ve stolním tenise o pohár "Anièka".
Kolem tøinácté hodiny probìhlo rozlosování hráèù do 4
základních skupin, ve kterých se všichni utkali systémem- každý
s každým, po tuhých bojích bylo jasno, v jakém poøadí hráèi ve
skupinách skonèili, a dále se pokraèovalo klasickým turnajovým
pavoukem, ten byl neúprosný a zapøíèinil napøíklad brzké setkání
dvou favoritù turnaje Honzy Bidmona a Jirky Blochina již ve
ètvrtfinále. Jirka pozici favorita obhájil a postoupil až do finále,
druhým finalistou se pøekvapivì stal Martin Bidmon, který mìl
obrovské problémy již v osmifinále s Hankou Kovandovou st,
ale nakonec po tuhém boji postoupil, ètvrtfinále s Romanem
Kovandou st. a semifinále s Petrem Líšanským, už probìhlo
celkem jednoznaènì. Jedním z nejdramatiètìjších a
nejpohlednìjších zápasù bylo druhé semifinále mezi Jirkou

Blochinem a Lukášem Chybou, které skonèilo tìsnì 3:2. Ještì
pøed fanálem turnaje "Anièka" se uskuteènilo finále hraného
turnaje žen, ve kterém si to v "rodino vražedném" souboji
rozdaly Hanky Kovandové, starší Hanka nemìla s mladší
slitování :-) a obhájila loòské prvenství, útìchou pro mladší
Hanèu mùže být pìkné desáté místo v celkovém poøadí turnaje. V
souboji o tøetí místo se støetli Lukáš Chyba a Petr Líšanský.
Lukáš nenechal nic náhodì a obhajobu loòského bronzu
promìnil v exhibici. Finále již bylo celkem jednoznaènou
záležitostí s výjimkou prvního setu, kde Martin Jirku trochu
zaskoèil svým podáním, si Jirka Blochin obhajobu loòského
prvenství bezpeènì pohlídal a zaslouženì zvítìzil 3:1 na sety.
Turnaj byl vydaøeným zpestøením jedné studené února 4. Jiøí
Líšanský , 5. Honza"bíïa" Bidmon , 6. Hanèa Kovandová
ml., 7. Roman Kovanda sta 8. Radim Kovaøík.

Martin Bidmon a Hana Kovandová

TJ NOVÉ SEDLO
Vážení a milí sportovní pøátelé,
Zimní turnaj Novostavby Cup se blíží ke svému konci. Poslední zápas
sehrají sedelští fotbalisté 4. bøezna od 11h, proti celku Postoloprt, kdy se
utkají o koneèné umístìní a to o 9 – 10 místo z 12 týmù. A už skonèí
utkání jakkoli pùjde o nejlepší umístìní našeho týmu za nìkolik roèníkù
tohoto zimního turnaje. Naši fotbalisté sehráli na tomto turnaji nìkolik
dobrých utkání s týmy z vyšších soutìží. Kaòkou na tìchto výkonech
byla pouze prohra s Holedeèí, která je úèastníkem 4. Tøídy. Krátké
reportáže z doposud odehraných zápasù najdete níže.
TJ Nové Sedlo – TJ Rozvoj Polerady – 1:2 (Josef Bašta)
V tomto utkání nastoupili naši fotbalisté proti týmu, se kterým se již
nìkolikrát v pøípravì utkali. V nelidském mrazu kdy teplota klesala k 16°C se hrálo pìkné utkání. Oba týmy se snažily a podnikaly útok za
útokem. V prvním poloèase mìli více ze hry naši fotbalisté, ale skórovat
se jim nepodaøilo. Zato poleradští dokázali z minima vytìžit maximum a
první dìjiství ovládli 1:0. V druhém poloèase, po nìkolika slibných
šancích dokázal vyrovnat sedelský Bašta. Kdy po sólovém úniku obešel
poleradského brankáøe a skóroval do prázdné brány. Sedelští mìli ještì
nìkolik slibných šancí otoèit utkání, ale nikomu se to nepodaøilo. A tak
tìsnì pøed koncem, kdy si sedelská obrana vybrala slabší chvilku,
inkasovali po druhé a utkání ztratili v posledních vteøinách zápasu.
Sokol Údlice – TJ Nové Sedlo – 2:1 (Petr Böhm)

V tomto utkání se naši fotbalisté utkali opìt s úèastníkem 1. B tøídy.
Od zaèátku udávali tempo naši fotbalisté a tlaèili se do brány ale
støelecká smùla, která se jich držela po celý prùbìh turnaje, gól
nepøinesla. Za to na druhé stranì udeøili údliètí a otevøeli skóre zápasu.
Do poloèasu se sedelským vyrovnat nepodaøilo pøesto, že mìli nìkolik
šancí. Na zaèátku druhého poloèasu už se to však podaøilo. Böhm
zahrával rohový kop a jeho výborný balón, toèený do brány zapadl za tyè
a bylo srovnáno na 1:1. Od té doby byli sedelští opìt na koni a snažili se,
vstøelit vítìznou branku, ale opìt se ozvala støelecká smùla a tak, po
nìkolika nepromìnìných šancích udeøili opìt hosté z Údlic. Tìsnì pøed
koncem druhého poloèasu sedelská obrana zaváhala a údliètí rozhodli v
jejich prospìch.
TJ Nové Sedlo – Fk Blažim – 1:4(Ludìk Varga)
V posledním utkání pøed nadstavbovou èástí turnaje se naši fotbalisté
utkali s úèastníkem okresního pøeboru Blažimi. Utkání zaèalo velmi
svižnì a už v 10. minutì se blažimští poprvé prosadili z pravého køídla,
støelou k tyèi otevøeli skóre zápasu. Sedelští mìli bìhem prvního
poloèasu nìkolik šancí vyrovnat skóre, ale podaøilo se to až tìsnì pøed
koncem prvního dìjiství ,kdy se prosadil sedelský Varga støelou z
velkého vápna. Za tohoto stavu se šlo do kabin. V druhém poloèase už
Blažim potvrdila vìtší zkušenosti a dokázala vstøelit do konce zápasu
ještì 3 góly a zaslouženì vyhrála toto utkání.
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TJ Nové Sedlo – Vrbno nad Lesy – 4:3 (Nguyen Son, František
Fabián, Tomáš Rehák, Jakub Èerný)
Toto utkání slibovalo velký souboj úèastníkù 3. Tøídy. Od úvodního
hvizdu byli lepší vrbenští a dokázali brzy skórovat. V 10. Minutì se z
pøímého kopu prosadil vrbenský hráè, když poslal centr pøed branku a
balón prošel klubkem hráèù až do sítì. Sedelští se však rychle oklepali,
hned za 5. Minut šel sám na brankaøe Son. Vystøelil, vrbenský brankáø
balón vyrazil, ale na dorážku už byl krátký. Stav byl tedy 1:1. Zápas mìl
výborný náboj, na obou stranách se hrál fotbal a byly k vidìní pìkné
kombinace. Skóre utkání navýšil sedelský František Fabián, který
støelou z velkého vápna ve 30. Minutì, obrátil výsledek na 2:1. Vrbenští
se však nevzdali a hned vzápìtí dokázali vyrovnat. Do poloèasu se
podaøilo skóre ještì jednou zvýšit. Povedlo se to Tomáši Rehákovi, který
z pøímého kopu zvýšil na 3:2. V druhém poloèase se hrál opìt pìkný
fotbal, ale ze hry mìli více sedelští, po nìkolika zkažených šancích se
dokázal prosadit Jakub Èerný, kterého nezištnì našel krásnou
pøihrávkou František Fabián, a zvýšil už na 4:2. Vrbenští se opìt
nevzdali, hned po rozehrávce využili zaspání sedelské obrany a snížili na
4:3. To je nabudilo a tlaèili se do zakonèení. Vyústìní šancí mìlo za
následek faul v pokutovém území a penalta, se kterou však vrbenský
hráè naložil prachmizernì a sedelský brankáø Petr Jíra jí s pøehledem
chytil. V závìreèném náporu dokázali vrbenští ještì nastøelit 2x bøevno

ale srovnat se jim nepodaøilo. Zápas tak skonèil vítìzstvím Nového
Sedla v pomìru 4:3.

Chtìl bych tímto moc podìkovat všem fandùm, kteøí
vydrželi po celý prùbìh turnaje a neúnavnì náš tým
podporovali i v zápasech kdy se nám zas tolik nedaøilo.
Další pøípravná utkání se sehrají s celkem Libìdic dne
11.3 v 11h(umìlka Postoloprty) a celkem Ervìnic dne
17.3 v 14:30h (umìlka Jirkov). Další týden už bude
rozehráno úvodní utkání jarní èásti soutìže kdy náš
celek TJ Nové Sedlo zavítá na høištì Libèevse (výkop
15h). První domácí utkání bude sehráno dne 31.3 s
celkem Lubence (výkop 16:30h). Chtìl bych tímto
pozvat všechny fanoušky dobrého fotbalu, aby se pøišli
podívat na zahájení jarní sezóny.

Mìstské divadlo Žatec - program na BØEZEN 2012
1.3. 9:00 Tajemství lesní tùnì
5.3. 19:30 TANEÈNÍ SHOW – ProjectWINGS R.I.P.
6.3. 8:30 10:00 ŠKOLNÍ PØEDSTAVENÍ (PRONÁJEM DIVADLA)
12.3 19:30 RENE TROSSMAN BAND
14.3. 10:00 / 14:00 ÈERT A KÁÈA
15.3. 19:00 VEÈER HUDBY A POEZIE
20.3. 9:00 Putování smùly za štìstím
21.3. 19:30 CHUDÁK HARPAGON aneb Chudák já
25.3. 15:00 PETR PAN a VANDA aneb Cesta do Zemì Nezemì
27.3. 19:30 JANÍK & KLÍMOVÁ
29.3. 8:15 / 09:45 Svátky,tradice a zvyky – Pavel NOVÁK ml.
29.3. 11:00 HRANICKÁ PROPAST- tajemná kráska v srdci Evropy
30.3. 08:30 / 10:00 Svátky,tradice a zvyky – Pavel NOVÁK ml.
Nìco pro zasmání:
Sestra „ Pane doktora, ten simulant z dvojky právì
zemøel“
Doktor „Cože?“ No tak to už vážnì pøehnal“
Jede chlap s náklaïákem po dálnici, špatnì odhadne
výšku nákladu a zasekne se pod mostem.
Za chvíli dorazí policejní auto, jeden policista pøijde
ke kabinì, ve které sedí naštvaný šofér a ptá se.
Tak co pane øidièi, zasekl jste se, že?
Ne ty vole, vezu most a došla mi nafta.
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Jakub Èerný

