Novosedelský
zpravodaj kvìten 2012
èíslo 5 roèník II.

V

Vážení ètenáøi zpravodaje,
skonèil nám mìsíc kvìten, pro nìkteré z nás nejkrásnìjší mìsíc roku, kdy se
pøíroda probouzí ze zimního spánku a svou zelení, kvìtenstvím a pøíjemnou vùní je
pro nás pøi procházkách pøírodou výteènou relaxací. Zaèalo období, kdy peèujeme o
své zahrádky, pìstujeme rùzné zahradní produkty pro domácí spotøebu,
upravujeme okrasná zákoutí, která nám slouží k odpoèinku. I když nás potrápily
ranní mrazíky, doufáme, že si pøíroda poradí a nìkteré rostliny se ještì vzpamatují,
nebo se budeme muset postarat se o novou výsadbu.
Jistì jste zaznamenali, že Obec Nové Sedlo vydala od poèátku roku vyhlášky a
to è. 1/2012, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psù a domácího a hospodáøského
zvíøectva na veøejném prostranství. Od vydání této vyhlášky uplynula již dostateèná
doba, aby jí obèané našich obcí vzali na vìdomí. Pøevážná vìtšina obyvatelù ji
dodržuje, pøesto je tato vyhláška (již jen jedinci) stále porušována. Zastupitelstvo
obce by proto mìlo postupovat vùèi obèanùm, kteøí tuto vyhlášku ignorují, pøísnìji.
Druhá vyhláška è. 2/2012 o ochranì noèního klidu a regulaci hluèných èinností
o omezení hluku je v platnosti od 28.3.2012 se ještì patøiènì nedostala do povìdomí
obèanù. Vedení obce tento pøestupek prozatím øeší domluvou, ale i v tomto pøípadì
nelze porušování této vyhlášky nadále tolerovat. Je nutno èlenùm Zastupitelstva
Obce Nové Sedlo pøipomenout, že vydáním Obecnì závazných vyhlášek a jejich
schválením se nezbavují povinnosti kontroly, zda jsou vyhlášky ze strany obèanù
dodržovány. Zatím se to tak nedìje a nìkteøí zastupitelé porušování vyhlášek
pøecházejí bez povšimnutí.
Co se týèe pomalované èekárny v Novém Sedle sprejovými malùvkami, byli
autoøi tohoto nevzhledného výtvoru zjištìni. Protože se jedná o mladistvé obyvatelé
z Liboèan, byli informováni jejich rodièe, kteøí pøislíbili uvést poškozené stìny do
pùvodního stavu. Do dnešního se tak nestalo, proto tato škoda bude opravena na
náklady Obce Nové Sedlo, které samozøejmì budou vymáhané po rodièích
mladistvých výtržníkù.
Mìsíc kvìten je spojen nejen s bohatým kvìtenstvím, polibkem zamilovaných
pod kvetoucím stromem, ale i ukonèením druhé svìtové války, kterou rozpoutalo
hitlerovské Nìmecko. V této nesmyslné válce zahynuly miliony lidí, a již v
bojových akcích, koncentraèních táborech nebo pøi bombardování mìst a obcí.
Povinností nás všech (ale i následujících generací) je, aby se obdobná váleèná
Petr Sýkora, starosta situace, i když by se v dnešním pøezbrojeném svìtì odehrála ve zcela jiném scénáøi,
již nikdy neopakovala.

ážení spoluobèané, opìt
se k Vám dostává další
èíslo Novosedelského
zpravodaje, ve kterém se Vám
snažíme poukázat na aktuální
informace o dìní v našich
obcích, tak i nìco z historie.
V mìsíci kvìtnu se Obec Nové
Sedlo pøihlásila do soutìže
„Vesnice roku”. Do tohoto již
18. roèníku se pøihlásilo celkem
22 obcí. Pøestože se naše obec
zúèastnila poprvé a naše úèast
byla pojata pøevážnì pro
získání zkušeností v této soutìži,
získali jsme diplom za historii.
Soutìž byla vyhodnocena
desetièlennou komisí, která
naše obce navštívila 30. kvìtna
2012. Tímto bych chtìl podìkovat panu J. Kubelíkovi,
který se o toto ocenìní nejvíce
zasloužil.
A i nadále bych Vám chtìl
pøipomenout, že stále máte
možnost pøispívat do Novosedelského zpravodaje svými
nápady a podnìty, èím informovat ostatní spoluobèany.

Jubilea
od 1.6. do 30.6. 2012
V mìsíci èervnu oslaví svá životní
jubilea tito obèané:
Marie Blochinová - Nové Sedlo
Blahopøejeme a pøejeme hodnì
zdraví, spokojenosti a pohody.

Dne 15.5.2012 nás
opustila
paní Božena Koutníková
rozená Žitná.

Usnesení
z 5. zasedání ZO ze dne 30.5.2012
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo:
- Závìreèný úèet Obce Nové Sedlo za rok 2011
- zámìr obce prodeje èásti pozemku p.è. 27/5 v k.ú. Nové Sedlo u Žatce
- Rozpoètovou zmìnu è. 3/2012
- prodej èásti pozemku p.è. 181/14 v k.ú. Bøežany u Žatce
- stanovení výše pronájmu kolumbária umístìného na høbitovì v Novém Sedle 500,- Kè/10 let
- prodej pozemkù p.è. 574/2, PZE: 575/1, 575/2, 576, 577/1 v k.ú. Nové Sedlo u
Žatce
Poznámka: s úplným znìním usnesení se mùžete seznámit na úøední desce
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Pokraèování ze strany 1:
V naší obci byly k této události odhaleny dva
památníky.
Památník pøed školou je vìnován Obìtem nacismu
1939 – 1945. Odhalen byl dne 4. kvìtna 1946 pøed
budovou MNV - od 19,00 hod se konala smuteèní tryzna
za padlé a umuèené obìti prvého i druhého odboje.
Ukonèena pak byla pochodòovou štafetou a zapálením
ohnì revoluce na prostranství u nádraží Žabokliky. 27.

foto z roku 1951

øíjna 1946 byl památník pøemístìn z pùvodního místa do
parèíku pøed Obecní školou, kde stojí dodnes. U tohoto
památníku probíhalo pravidelné kladení vìncù, slib Jisker,
Pionýrù a další vzpomínkové akce. Od památníku pøed
školou byly každoroènì od roku 1975 organizovány v
mìsíci kvìtnu prùvody obcí na místní høbitov a doplnìny v
mìsíci listopadu o lampiónový prùvod.

foto z roku 2007

Dalším pietním místem k uctìní památky obèanù
SSSR, kteøí zde zahynuli pøi transportu smrti v roce 1944.
je památník na høbitovì v Novém Sedle. Památník byl
odhalen dne 9. 5. 1975 u pøíležitosti 30. výroèí osvobození
Èeskoslovenska, za poèetné delegace ze Sovìtského
svazu, vrcholných funkcionáøù Ústeckého kraje a dalších
hostí.
O této tragické události se dozvídáme jen
zprostøedkovanì, proto nelze brát tuto informaci za
koneènou. V roce 1944 projíždìl po železnièní trati Žatec
– Plzeò transport smrti, který pøevážel váleèné zajatce. Ve
stoupání poblíž Nového Sedla pøed viaduktem, byla
nalezena tøi lidská tìla vyhozená z vagonù transportu,
která již byla pokládána za mrtvé nebo v pøedsmrtném
stavu. Tìla tìchto zajatcù pak byla pøenesena do márnice
na høbitovì v Novém Sedle a ponechána svému osudu. V
márnici byla tìla vìzòù uložena nìkolik dnù. Po prožití
drastických podmínek pøi transportu a za podmínek, ve
kterých se ocitli bez vody a potravin, umírají. Našlo se
však pár jedincù, kteøí chtìli donést do márnice trochu
jídla, ale ze strachu z pøípadného postihu se k tomu

uctìní památky 8.5.2012
položením bílé kvìtiny zástupci obce

neodvážili.
Ostatky váleèných zajatcù z transportu smrti jsou
údajnì uloženy na místì v levé zadní èásti høbitova. (viz
foto). Na betonových obrubnících stával døevìný plùtek a
v oplocené èásti stával døevìný trojhran s rudou hvìzdou,
kam byly pøi pietním aktu ukládány vìnce. Pozdìji byl
však odstranìn. Postupem èasu se od pietních aktù na
místì uložení ostatkù váleèných zajatcù ustoupilo a po
nìkolik let se vzpomínkové akce nekonaly.
Kronikáø obce pan Antonín Nikrle øeditel Národní školy
ve svých poznámkách uvádí, že se jednalo o rudoarmìjce.
Dle vyjádøení nìkolika obyvatel Nového Sedla nelze však
s urèitostí konstatovat, zda se jedná pouze o vojáky Rudé
armády. Je možné, že uložené ostatky patøí i zajatcùm
jiných národností. Jelikož se tímto problémem již delší po
dobu
zabývám, nedostal jsem se prozatím k
dùvìryhodným informacím, které by vedly k dùkladnému
objasnìní této tragické události. Obèané, kteøí by mohli
podat pøesnìjší informace, bohužel zemøeli, pøípadnì se z
naší obce odstìhovali.
Pøesto stále na objasnìní této události pracujeme.

Místo uložení ostatkù váleèných zajatcù

Památník odhalený k 30. výroèí osvobození
strana 2

Pokraèování ze strany 2:
Požehnaného vìku se dožila nejstarší obèanka našich obcí
paní Olga Johana Püschner (foto) ze Sedèic. V úterý 8.
kvìtna 2012 oslavila své 101. narozeniny. K jejímu
významnému životnímu jubileu jí pøišel poblahopøát
starosta obce. Paní Püschner blahopøeje k 101. narozeninám
také redakce Novosedelského zpravodaje a pøeje jí, aby
zdravíèko a pamì ještì dlouhá léta sloužily.
V mìsíci kvìtnu nás navždy opustila paní Božena
Koutníková z Nového Sedla. Paní Koutníková pracovala øadu
let jako dobrovolná knihovnice v novosedelské knihovnì.
Zasloužila se o její rozvoj a pøivedla øadu dìtí a dospìlých
ètenáøù k lásce ke knize. Redakce Novosedelského
zpravodaje vyjadøuje upøímnou soustrast celé rodinì.
Jaroslav Kubelík, redaktor

Informace Obecního úøadu:
Dne 15. kvìtna 2012 probìhlo na základì novely Školského zákona výbìrové øízení na
obsazení funkce øeditele/ky Základní a Mateøské školy v Novém Sedle. Výbìrová komise rozhodla, aby funkci øeditelky
od 1.8.2012 vykonávala paní Mgr. Lenka Souèková bytem Žatec. Zastupitelstvo obce vìøí, že s novým vedením dojde k
urovnání situace ve vztahu škola - zøizovatel a škola - rodièe a nebude nadále docházet k tomu, že rodièe budou své dìti
pøihlašovat do škol v Žatci a tím se zabrání tomu, aby byla škola v dùsledku nízkého poètu žákù v naší obci uzavøena.
Øímsko-katolická církev uspoøádala pro dìti nedìlní setkání na farnosti v Podboøanech. Souèástí dne byla mše v
kostele v Podboøanech, pohoštìní na faøe v Blšanech a návštìva na zámku v Krásném Dvoøe. Akce se zúèastnilo nìkolik
desítek dìtí vèetnì tøí z Nového Sedla a Sedèic, kterým osobnì zajistil dopravu pan starosta.
Na ploše urèené k míèovým soutìžím (odbíjená, nohejbal apod.) se provádí výmìna pískového podloží.

P

øed dokonèením je již kolumbárium na
høbitovì v Novém Sedle. Zde již mají
pozùstalí po dohodì s Obecním úøadem
možnost uložit urny s ostatky svých nejbližších, které
v souèasnosti mají uloženy doma. Tak i spoluobèané,
kamarádi a pøátelé zemøelého budou mít možnost
zastavit se u urny s ostatky zemøelého a zavzpomínat
na zážitky, které spolu prožili.
Dokonèili se i práce na výstavbì parkovištì pøed ZŠ a MŠ v Novém Sedle, na kterém se podílí nejen zamìstnanci
obce, ale i odsouzení z Vìznice Nové Sedlo. Po zkušenostech v této spolupráci je patrno, že zaøazení osob ve výkonu
trestu s volným pohybem se ukázalo jako výhodné pro obì instituce a pøispìlo k tomu, že èást odsouzených nezùstává v
izolaci za zdmi vìznice a svou prací mìní k lepšímu vzhled všech našich obcí. Pøipomínáme Vám, že stále máte možnost si
prostøednictvím starosty zapùjèit odsouzené na rùzné drobné stavební práce a to v èástce 40,- Kè na hod.

Pøed dokonèením je i parková úprava mezi farou a kostelem v Novém Sedle. Dokonèení díla do skuteèné podoby
ještì nìjaký èas potrvá, ale již v souèasné dobì je patrno, jak bude koneèný vzhled parku vypadat. Obdobný je i postup
prací na nové støešní krytinì na faøe v Novém Sedle
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Informace Obecního úøadu pokraèování ze strany 3

A ještì nìco k patronu všech myslivcù sv. Hubertovi:
První doklady o uctívání sv. Huberta pocházejí z 15. století, k nám však byl jeho kult zaveden nìmeckou šlechtou a
naším hrabìtem Františkem Antonínem Šporkem až o tøi století pozdìji. Postupnì zatlaèil do pozadí kult sv. Eustacha a
dnes je nejvíce rozšíøeným patronem èeské myslivosti.
Myslivecké sdružení Žabokliky se rozhodlo vrátit se k tradici a k uctìní mysliveckého patrona sv. Huberta a postavit
blízko budovy Mysliveckého sdružení v Žaboklikách svatostánek.

Svatostánek sv. Huberta pøed dokonèením
Jaroslav Kubelík, redaktor
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VZPOURA VE VÌZNICI?
byvatelé obce Nové Sedlo, ve støedu 25.
dubna dopoledne, mohli spatøit projíždìjící
požární vozidla a sanitky se zapnutými
sirénami smìøující k vìznici. Vzbouøenci ve vìznici. To
bylo námìtem cvièení pøíslušníkù vìznice spoleènì se
složkami integrovaného záchranného systému.
Ve
vìznici byl proveden nácvik vzpoury vìzòù, kteøí se
zabarikádovali na jedné z ubytoven, založili požár a došlo
i ke zranìní osob. Odsouzení – figuranti z øad pøíslušníkù
a zamìstnancù vìznice, se na ubytovnì zabarikádovali a
hlasitì zaèali provolávat své požadavky. Tím zaèala práce
vyjednavaèù vìznice. Po vyjednávání nebylo dosaženo
úspìchu, proto byla nasazena zásahová jednotka vìznice.
V tu chvíli byl na ubytovnì založen požár a do hry vstupují
hasièi z HZS Žatec, kteøí pøijíždìjí na místo spoleènì s
jednotkami dobrovolných hasièù z Liboèan a ze Žatce.
Zásahová jednotka vìznice postupnì pacifikuje rebely a
vyvádí je ze zakouøené ubytovny ven. Pøíslušníci
zásahové jednotky musí také zajistit bezpeènost hasièù,
kteøí lokalizují požár na ubytovnì a provádìjí zároveò
evakuaci zranìných osob z objektu. Zranìným osobám se
vìnuje posádka vozidla rychlé zdravotnické záchranné
služby, která provádí spoleènì se zdravotním personálem
vìznice a dobrovolnými zdravotníky poskytnutí první
pomoci a následný pøevoz do zdravotnického zaøízení.
Cvièení se zúèastnilo celkem 80 pøíslušníkù a
zamìstnancù vìznice, z nichž bylo 27 osob v roli
vzbouøencù a zranìných osob. O vìrohodnost zranìní se
postarali dobrovolní zdravotníci ze Žatce, kteøí figuranty

O

pøedem namaskovali a také se zapojili do samotného
cvièení pøi poskytování první pomoci. Dále se zúèastnili
hasièi HZS Žatec s
požární technikou a
jednotky dobrovolných hasièù ze
Žatce a Liboèan.
První pomoc a
odvoz zranìných
zajistily posádky
vozidel
Zdravotnické záchranné
služby ze Žatce. Do
poslední chvíle se
poèítalo i s pøítomností poøádkové
jednotky Policie
ÈR, která však byla
na poslední chvíli
odvolána k plnìní
dùležitìjších úkolù a cvièení se nezúèastnila.
Souèinnostní cvièení takového rozsahu se uskuteènilo
poprvé v historii vìznice. Spolupráce se složkami
integrovaného záchranného systému je však dlouhodobá.
Ve vìznici probíhá napøíklad každoroènì nácvik
požárního poplachu v souèinnosti s HZS Žatec, dobrá je
spolupráce s Policií ÈR, ale i s Celní správou ÈR a
ostatními složkami.
František Houdek - tiskový mluvèí vìznice

Historie:
V minulém zpravodaji jsem se zmínil o budovì Nìmecké a
pozdìji Èeské menšinové školy. Budova školy stála v ulici
Farní, na jejímž místì je dnes øadový bytový dùm. O založení
školy v roce 1737 nadací Marie von Pottpusch vám byly
poskytnuty struèné informace v minulém zpravodaji. Dnes vám
pøedkládám èásteèný výpis z Kroniky mìšanské školy z let
1947 - 1949. Pøepis pøedloženého textu není ze strany redakce
upravován.
Založení Mìšanské školy v Novém Sedle
Mìšanská škola v Novém Sedle byla založena pro potøebu
okolí, západní èásti, žateckého okresu. Myšlenka školu zøíditi
vznikla ihned po osvobození v první správní komisi. Avšak
vzhledem k tehdejším politickým a hospodáøským pomìrùm
nebylo možné ji uskuteènit ihned, nýbrž odložila se na dobu
pozdìjší. Tato doba pøišla, když do vlasti vrátili se volyòští Èeši
a z valné èásti osídlili žatecký okres. Poèet obyvatelstva a hlavnì
poèet dìtí v celém zamýšleném újezdu vzrostl tak, že zøízení
školy stalo se aktuelní. Zažádal proto místní národní výbor v
Novém Sedle v dohodì s místními národními výbory v
Bøežanech, Èínovì, Sobìsukách, Pøeskakách, Chbanech,
Žaboklikách, Sedèicích a v Èejkovicích o zøízení mìšanské
školy. Bìhem hlavních prázdnin v r. 1947 byla péèí MNV v
Novém Sedle adaptována budova bývalé nìmecké školy.
Vybourány nìkteré pøíèky, dveøe, okna, jiná byla zazdìna.
Získány tak byly ètyøi uèebny, ale žádná jiná místnost vedlejší. Z
øad obèanstva ochotnì pracovali na úpravì: Josef Petráš,
Václav Švihlík, Ferdinand Bartl, Rudolf Hofman, A. Petrášová,
Jindøich Kazda a M. Kazdová. Celkový náklad na adaptaci
vyžádal si èástku Kè 43.000,-. Budova byla v krátké dobì

upravena natolik, že ke dni 1. záøí 1947 byla schopna plniti svùj
úkol.
Školní rok 1947/1948
Dnem 1. záøí 1947 byla tedy škola otevøena, prozatím jako
poboèka III. Mìšanské školy v Žatci, nám. 28. øíjna.
Administrativnì tvoøily tedy otevøená I. a II. tøída organický
celek s uvedenou školou, avšak hospodáøsky žily samostatnì.
Byl to zaèátek jednak radostný, že pøibyla zase jedna škola, ale
na druhé stranì byly vyhlídky málo vábné vzhledem k tomu, že
nebylo nièeho, jen holé stìny a nikde u míst. nár. výborù
finanèních prostøedkù – nebylo škol rozpoètu. Práce na škole
byla tedy od zaèátku více než tìžká. Uè. sboru nastala starost
zaopatøiti nejnutnìjší zaøízení nábytkové a pomùckové. Lavice
zapùjèila újezdní škol. rada v Žatci z vyøazeného inventáøe.
Dopravu musel obstarati odb. uè. F.Truksa sám za pomoci
p.Petráše. Rovnìž tabule a vyuèovací pomùcky, které byly škole
postupnì pøedávány z inventáøe okolních obecných škol
pøestìhoval uè. sbor. Takto byl získán aspoò nejnutnìjší základ,
který se potom postupnì rozšiøoval. Pochopením okr. škol.
výboru v Žatci, zvláštì p. oši F. Kostky dostalo se škole øádné
dotace v èástce Kè 10.000,- a mimoøádné dotace Kè 90.000,- ,
takže škola byla brzy po této stránce pomìrnì slušnì vybavena.
Mnohé pomùcky z býv. nìmeckých škol bylo nutno upraviti a
opraviti, aby se jich dalo používati pøi vyuèování, protože
neodborným uložením a zacházením byly poškozené.
Prvními uèiteli byli odb. uè. František Truksa, odb. uè. Karel
Petr, uè. dom. nauk Antonie Kadlecová-Malimánková a smluvní
uèitelka ruského jazyka Zinaida Zárybnická-Popova, obì s
povinností vyuèovati též na jiných školách.
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Žactvo bylo velmi rùznorodé a to je také jedna pøíèina tìžké
práce. Vìtšinu tvoøí reemigranti z Volynì, èást je národnosti
slovenské, èást maïarské, nìkolik dìtí chodilo v dobì okupace
do nìmeckých škol, protože jejich rodièe zùstali na obsazeném
území. Rodièe dìtí jsou pøevážnì zemìdìlci, zemìdìlští dìlníci,
nìkolik veøejných zamìstnancù.
Únorové události v politickém životì státu mìly i svou
velikou odezvu ve školství. Zdejší škola vyšla z nich nedotèena,
protože proti žádnému èlenu uè. sboru nebylo ze strany lidových
orgánù námitek.
Oslavy památných dnù byly provedeny vždy spoleènì s
obecnou a mateøskou školou žákovskými besídkami, jejich
programy byly voleny vždy k pøíslušné akci. Zájem obèanstva
byl velký. V èervnu 1948 podniklo žactvo za vedení odb. uè. F.
Truksy a uè. Ant. Kadlecové dvoudenní výlet do Høenska.
Školní rok 1947/48 skonèil dne 28. èervna 1948 se 46 žáky
(23 hoši, 23 dívky). Nedostateèný prospìch vykázali a budou
opakovati I. tøídu 1 hoch a 1 dìvèe.
Školní rok 1948/49
Vyuèování ve škol. r. 1948/49 bylo zahájeno dne 6. záøí
1948, protože žactvo se zúèastnilo skliznì chmele. Proto min.
školství, vìd a umìní posunulo zaèátek škol. roku ve
chmelaøských oblastech na tento den. Poèátkem tohoto škol.
roku byla škola osamostatnìna a pøibyla jí 3. tøída (postupná).
Øeditelem školy byl ustanoven odb. uè. Frant. Truksa. Odb.
uè. Karel Petr byl k vlastní žádosti pøeložen na støední školu v
Ústí n. Lab. – Krásném Bøeznì. Na jeho místo byla ustanovena
def. uè. §4 Marta „Písanková-Pinkasová, další uè. místo
obsazeno uè. èekatelem Josefem Pechánkem. Uè. dom. nauk A.
Kadlecová povìøena až na další vyuèováním literním
pøedmìtùm. Dnem 1. øíjna 1948 došlo ke zmìnám v uèitelském
sboru školy. Uè. Ant. Kadlecová byla ustanovena na místo liter.
uèitelky pøi 1. národní škole v Žatci. Na zdejší školu byla
ustanovena jako literní síla uè. jazyka ruského Irena Kellerová z
podboøanského okresu a uè. dom. nauk Marie Novotná,
pøeložená z národní školy v Deštnici.
Od poèátku letošního škol. roku stala se velmi aktuelní
otázka umístìní školy. Dosavadní budova bývalé nìmecké
obecné školy uèitelùm støední školy naprosto nevyhovovala, a
proto bylo nutné hledati další místnosti. Pøíležitost získati
vhodný objekt naskytl se, když místní velkostatek byl jako
majetek kolaborantský konfiskován. K velkostatku patøící
budova èp. 74, tzv. zájem, je velmi vhodná pro umístìní školy.
Jednání vleklo se nìkolik mìsícù, až v bøeznu bylo úspìšnì
zakonèeno prozatímním pronájem budovy øeditelstvím stát.
statkù újezdní škol. radì do doby, než bude moci býti pøevzata
min. školství na základì nového škol. zákona. Jak se dalo
oèekávati zlepšil se mnohonásobnì prospìch i chování žactva,
které šetøí plnì zaøízení školy a váží si nového prostøedí.
Žákovská organizace podìkovala pøedstavitelùm lidové správy
– pøedsedovi MNV R. Hofmanovi a pøedsedovi MAV-NF Jak.
Bickovi, kteøí se zasloužili svou iniciativou o školu – za lepší
pracovní možnosti a podmínky.
Škola oslavila 30. výroèí republiky slavnostní besídkou, která
byla uspoøádána spoleènì s mateøskou a národní školou v
hostinci p. V. Ulrycha. Úspìch morální i finanèní byl slušný.
Oslavy Velké øíjnové revoluce byly uspoøádány Putovní
osvìtovou školou a žactvo školy se jí zúèastnilo se svými rodièi.
V první polovinì ledna sehrálo žactvo školy pásmo lidových
koled a vánoèních zvykù pod názvem „Andìlský zpìv
slyšeli…“ v Novém Sedle a Sobìsukách.
Dne 19. èervna uspoøádaly opìt všechny školy spoleènì Den
dìtské radosti v parku støední školy za souèinnosti Sdružení
rodièù a pøátel školy. Poøad obstaraly svými vystoupeními
všechny školy. Po programu byly všechny dìti pohoštìny

peèivem, cukrovím a obloženými chlebíèky, vše úplnì zdarma.
K tomuto úèelu byla uspoøádána sbírka naturálií, která
pøekonala veškeré oèekávání; bylo darováno: 500 vajec, 22 kg
cukru, 50 kg mouky a 3,5 kg tuku. Èlenky uè. Sboru, žákynì III.
Roèníku a nìkteré ženy ze Sdružení rodièù napekly rùzné druhy
peèiva, jež bylo žactvem i pøíchozím dìtem rozdìleno tak, že se
každému dostala 11 kouskù peèiva, 10 dkg cukroví a 2 obložené
chlebíèky a porci mléka. Na cukroví mléko a chléb byly získány
od ONV odbìrné listy.
Ve dnech 20.-22. èervna 1949 podnikla škola zájezd do Prahy.
Program zájezdu vypracovala Rekreaèní komise pøi MŠVU;
žáci shlédli Výstavu dìjin revoluèních bojù v Památníku
osvobození, museum, zoologickou zahradu, divadelní
pøestavení v Mìstském divadle na Vinohradech a zúèastnili se
zájezdu parníkem na pøehradu ve Vraném n/Vl. Stravování bylo
pøipraveno v závodní kuchyni ministerstva prùmyslu.
Brigádnická èinnost žactva i uèitel. sboru zdejší školy byla ve
šk. r. 1948/49 velmi rušná. Žáci spoleènì s uèiteli provedli
pøestìhování školy, generální úklid nové budovy, úpravu parku a
cvièištì. Vedle toho zúèastnila se 30 èlenná brigáda
vysazovacích prací na vìtrolamech ve Chbanech a svými
pracovními výkony umístila se na prvním místì pøed všemi
ostatními brigádami.
Školní rok 1948/49 byl slavnostnì ukonèen dne 30. èervna
1949. Žactvo shromáždilo se v jedné uèebnì, kde k nìmu
promluvil o významu dne øeditel školy. Potom byla rozdána
žactvu výroèní vysvìdèení.
Školní rok 1949/50
Pro malý poèet žákù však, byla škola výnosem KNV v Ústí
n/L. pro škol. r. 1949/50 doèasnì uzavøena. Od té doby probíhá
výuka žákù ve stávající škole èp. 6.
Ve struènosti vám pøedkládám pøehled o vyžití této
budovy v následujících letech.
Jak již bylo uvedeno budova Mìšanské školy, byla
adaptována. V prvém patøe byl zøízen kinosál a vybudováno
jevištì, vhodné k poøádání divadelních, estrádních a rùzných
zábavných besídek, jejichž úèinkujícími byly pøevážnì dìti
Národní školy, ale i místní mládež vèetnì seniorù, kteøí svým
smyslem pro humor pøispìli k zábavnému charakteru
poøádaných akcí. Na jevišti tzv. „kulturního domu“ úèinkovaly i
profesionální divadelní soubory. „Vesnické divadlo“, které
autobusem objíždìlo vesnice a umožnilo tak i divákùm menších
obcí prožít hodnotný kulturní divadelní zážitek. (viz fota)
První filmová pøedstavení v tomto kinosále zapoèala v po
rekonstrukci poèátkem 50 let. Na pravidelném promítání filmù
se od samého poèátku podíleli Antonín Nikrle pøedseda,
František Švihlík, promítaè a František Krejèí, jako pokladník,
který na kole dopravoval z nádraží Žabokliky (a zpìt), tìžké
kovové a pozdìji plátìné pøepravky s filmovými kopiemi. Od
roku 1966 pak promítání po závìreèných zkouškách k
oprávnìní samostatného promítaèe 16. mm filmù pøebírá pan
Jaroslav Kubelík. Promítalo se ve støedu od 20.00 hod., v nedìli
pak odpoledne od 15,00 hod. dìtská pøedstavení a ve 20.00 hod
veèerní pøedstavení. Kinosál obsahoval 200 míst pro sedící
diváky. V Nìkolika øadách zde byly instalovány sklápìcí
døevìné sedaèky. Ale co bylo na tu dobu bìžné - vìtšinou byl
kinosál zcela vyprodán a nìkolik desítek divákù sledovalo
filmové pøedstavení ve stoje. Po dobu èesání chmele, kdy, bylo v
obci až tisíc èesáèù, se promítalo dennì a to dopoledne a veèer.
Vstupenka na filmové pøedstavení stála 1,- Kè. Nástupem
televize se úèast divákù ponìkud zmenšila a provoz kina se
pøizpùsobil dané situaci. Promítalo se pouze v sobotu veèer a v
nedìli odpoledne pro dìti a veèer od 20.00 hod. pro dospìlé
diváky.
Poèátkem 60 let byl kinosál za pøispìní místních obyvatel
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rekonstruován. Byla vybudována nová promítací kabina,
znaènì poškozené døevìné sklápìcí sedaèky byly odstranìny a
nahrazeny døevìnými židlemi. Kapacita sedících divákù se
snížila cca o 30 míst. Byl zakoupen nový promítací pøístroj a tím
odpadly pøestávky mezi jednotlivými díly filmu, což se nelíbilo
zvláštì kuøákùm, kteøí byli po dlouhá léta zvyklí pøi cca 10 min.
pøestávkách na výmìnu kotouèù filmové kopie, vykouøit si své
„cigárko“. Poèátkem 60 let bylo ustanoveno nové vedení
Osvìtové besedy. Pan Václav Háva a Jaroslav Kubelík ve svém
volném èase zajišovali veškerá filmová pøedstavení. Pøi
projekci ze dvou promítacích pøístrojù, byl pøi projekci
asistentem pan Zdenìk Žák.
I pøes rozbìh televize prožívala v 60 letech návštìvnost
filmových pøedstavení v místním kinì nebývalý zájem divákù.
Nìkteré filmy se vzhledem k návštìvnosti promítaly i nìkolik
dnù. Státní filmová distribuce uvolnila do obìhu do té doby
nìkteré po pro tu dobu nevhodné filmové kopie. Nejvìtšími
taháky byly hororový film „Ptáci“, „Spalovaè Mrtvol“ s
Rudolfem Hrušínským, dále nìkolik dílù filmu Angelika,
markýza andìlù, filmy, ve kterých hráli hlavní role Jean-Paul
Belmondo, nebo Luies de Funes.
Bohužel v roce 1968, kdy bylo Èeskoslovensko obsazeno
vojsky Varšavské smlouvy, došlo k tomu, že návštìvnost klesla

na minimum a promítání filmù bylo ukonèeno.
Pøízemí budovy bylo využíváno také, jako tìlocvièna, klubovna
Osvìtové besedy a pozdìji byla místnost pøedána k užívání
místní mládeži. Klubovnu si mládež upravila pro vyžití svého
volného èasu (taneèní veèery, sledování televize, rùzné besedy,
nebo jen tak volnému k posezení u kávy, nebo jiného nápoje). Na
vlastní náklady a svépomocí si vybudovali barové posezení
apod.
Budova však byla z hygienických dùvodù zcela nevyhovující
(suché toalety, bez vody, elektroinstalace nevyhovující, okna v
dezolátním stavu, kdy se nedala otevøít, vlhké zdivo apod.).
Rekonstruovat tuto budovu by bylo nerentabilní, rozložením
vnitøních prostor ke kulturním, nebo bytovým úèelùm byla zcela
nevhodná. Proto rada Národního výboru rozhodla budovu
odstranit a na jejím místì postavit zcela nové, na svoji dobu
špièkové, kulturní zaøízení. Výstavba kulturního a
spoleèenského domu byla plánována ve spolupráci s Útvarem
Sboru nápravné výchovy Nové Sedlo. Pøestože výstavba byla
èásteènì financována ze státního rozpoètu a na její realizaci se
mìli pøevážnì podílet odsouzení, byla tato akce zastavena,
protože veškerá stavební kapacita z øad odsouzených byla
pøesunuta na novou výstavbu Vìznice Nové Sedlo.
Text a foto, Jaroslav Kubelík, redaktor

20.11.1954 Vesnické divadlo z Prahy

První návštìvníci z obce Bøežany

Vystoupení dìtí u pøíležitosti MDŽ 8.3.1958

Veselý estrádní veèer ÈSM a OB u pøíležitosti MDŽ 8.3.1958

Veselý estrádní veèer ÈSM a OB u pøíležitosti MDŽ 8.3.1958
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Vysoká úèast divákù

Sportovní a kulturní rubrika:
Vážení a milí sportovní pøátelé, jarní èást sezony se nezadržitelnì
blíží ke svému konci. Do konce sezony zbývají odehrát 3 zápasy a tak mi
dovolte, abych Vás krátce seznámil s výsledky a prùbìhy dosud
odehraných utkání.
TJ Nové Sedlo – Sokol Høíškov 2:3 (Böhm Petr, Bukovský Milan)
První kvìtnový týden zavítal na sedelské høištì celek z Høíškova.
Zápas sliboval velmi zajímavý souboj, naši fotbalisté mìli tìm
høíškovským co oplácet z podzimní èásti, kdy na jejich høišti prohráli
3:2. Zápas zaèal lépe pro domácí. Od zaèátku se tlaèili do brány a
soupeøe pøehrávali. Ve 20. Minutì se dokázal prosadit støelou z úhlu Petr
Böhm a otevøel skóre zápasu. Domácím však vedení dlouho
nevydrželo. Hosté hned z rozehrání srovnali skóre, když dokázali využít
zaváhání domácí obrany. Oba týmy se snažily strhnout vedení na svou
stranu, ale do kabin se šlo za nerozhodného stavu 1:1. Druhý poloèas
zaèal svižnì, šance se støídaly na obou stranách, ale navýšit vedení se
podaøilo domácím. Hlavní rozhodèí naøídil za zákrok v pokutovém
území penaltu a domácí šli díky Milanovi Bukovskému do vedení 2:1.
Ale z vedení se opìt dlouho neradovali, po další zaváhání obrany hosté
srovnali na 2:2. A bylo ještì hùø, když domácí stoper dostal druhou
žlutou kartu a musel se porouèet do kabin. Hosté pøesilovku využili a
vstøelili vítìzný gól. Høíškov si tedy vezl z Nového Sedla plný poèet
bodù a domácí tak marnì èekali na první vítìzství na svém høišti v jarní
èásti sezóny.
Fk Slavoj Žatec C – TJ Nové Sedlo 6:0
Další venkovní zápas sliboval velkolepý zážitek. Fotbalisté Nového
Sedla zajíždìli na høištì velkého rivala Slavoje Žatec. Na derby se pøišlo
podívat krásných 80 divákù, pøedevším tedy fandù Nového Sedla.
Zápas zaèal velmi svižnì a už na zaèátku zápasu mìli domácí nìkolik
šancí, ale hostující brankáø Vávra byl proti a skvìlými zákroky držel
svùj tým. Na druhé stranì mìli nìkolik slibných šancí i sedelští ale gól se
jim vstøelit nepodaøilo a tak udeøili domácí. Ve 30. Minutì otevøel skóre
domácí hráè støelou z blízka. Sedelští znovu mìli nìkolik šancí na
vyrovnání, ale gól nevstøelili a tak domácí znovu trestali. Tentokrát se
trefili tìsnì pøed koncem 1. Poloèasu a do kabin se šlo za stavu 2:0 pro
domácí. Druhý poloèas chtìli sedelští zdánlivì prohraný zápas
zdramatizovat, ale po nìkolika zahozených šancích opìt inkasovali.
Když se po odkopu hostujícího hráèe balón nešastnì odrazil do sítì a
bylo rozhodnuto 3:0. Sedelští se snažili s výsledkem nìco udìlat, ale
smùla se jim lepila na paty a domácí byli na koni. V 65. Minutì
zvyšovali už na 4:0 a do konce zápasu pøidali ještì další 2 góly. A tak si
hosté odvezli z derby nášup 6:0. Celý tým Nového Sedla se tímto
omlouvá všem fanouškùm za pøedvedený výkon a dìkuje za jejich
neustálou podporu.
TJ Nové Sedlo – TJ Krásný Dvùr 3:2 (Bašta Josef, Kaèenák
Daniel, Jíra Martin)
V dalším domácím zápase pøijeli na sedelský pažit fotbalisté
Krásného Dvora. Domácí mají v posledních letech s tímto soupeøem
velmi dobrou bilanci, kdy v posledních 3 sezónách neprohráli s
Krásným Dvorem ani jedno utkání. Do zápasu vstoupili domácí skvìle a
šance støídala šanci. V 15. Minutì to vypadalo, že se jim podaøí vstøelit
gól, ale domácí Korf trefil hlavou pouze bøevno. Za 5 minut už bylo
veseleji. Odražený balón si pøed hostujícím vápnem našel Bašta a
nekompromisní støelou otevøel skóre zápasu. Do konce poloèasu se
domácím už vstøelit gól nepodaøilo a do kabin se šlo za stavu 1:0. V
druhém poloèase pokraèovali domácí ve stejném úsilí jako v prvním.
Tlaèili se do zakonèení a snažili se navýšit skóre. V 60. Minutì se jim to

podaøilo. Na centrovaný balón si naskoèil Jíra, brankáøi hostù se ho
podaøilo vyrazit, ale dorážku už pokrýt nedokázal a tak domácí vedli
2:0. Za deset minut už to bylo o 3 góly, když se trefil po pìkné akci
kapitán domácích Daniel Kaèenák. Utkání se zdálo být rozhodnuté, a
tak domácí polevili. To se jim však málem nevyplatilo. Hosté po
naøízeném pokutovém kopu snížili na 1:3 a minutu pøed koncem už to
bylo jen o gól. Ale domácí vedení dokázali udržet a zvítìzili poprvé v
jarní sezónì na domácím høišti a potìšili tak domácí fandy.
JZD Roèov – TJ Nové Sedlo 0:1 (Hon Michal)
Poslední zápas v mìsíci kvìtnu, zajíždìli naši fotbalisté na høištì
Roèova. Jako pøekvapení pro našeho kamaráda Miroslava
Zlatohlávka pøijeli všichni hráèi obleèení v oblecích a kravatách a
navíc dovezli našemu bývalému hráèi krásný dárek v podobì
chromovaných vidlí s krásným držákem na láhev piva. Ale zpìt k
zápasu. Po èestném výkopu našeho bývalého hráèe odìného do
sedelských barev už se zápas rozbìhl. V první šanci se ocitl hostující
Korf, který z blízka nedokázal prostøelit domácího brankáøe. Domácí
mìli šancí jako šafránu, sedelská obrana fungovala na jednièku a
sedelský brankáø mìl spoustu klidu. Ve 40. Minutì se podaøilo hostùm
otevøít skóre zápasu. Po výbornì zahraném rohu Milana Bukovského si
na centrovaný balón nabìhl Michal Hon a hlavou se nemýlil. Do kabin
se šlo tedy za stavu 1:0 pro hosty. V duhém poloèase se hrálo pøevážnì
na polovinì domácích a hostující obrana je nepouštìla do žádných
šancí. Sedelští mìli ještì nìkolik šancí, ale nepodaøilo se jim navýšit
skóre utkání. V 70. Minutì hosté støídali, Jakub Èerný nahradil
Vladimíra Korfa. Hosté se neustále tlaèili do šancí, ale domácí obrana
fungovala, ovšem jen do té doby než domácí stoper po normálním
souboji neudržel nervy a udeøil hostujícího Èerného, za což si po právu
vysloužil èervenou kartu a porouèel se do kabin. Hosté hráli v závìru
zápasu pøesilovku, ale vedení v poslední minutì mohli ztratit, když se
odkopnutý balón odrazil zpátky mezi tyèe, ale brankáø Böhm
reflexivním zákrokem svùj tým podržel a tak si Nové Sedlo pøipsalo
druhé vítìzství v øadì.

Na závìr bych chtìl moc podìkovat všem fandùm, kteøí jezdí jak
na domácí tak na venkovní zápasy za dùvìru a vìøím, že nás
budou podporovat i v dalších zápasech.
Pøíští domácí utkání se hraje 2. 6. 2012, kdy na naše høištì zavítá
celek z Vroutku.
Jakub Èerný

Fotbalový kroužek pro malé fotbalisty a fotbalistky
Záslužnou èinností vedení Tìlovýchovné jednoty Nové Sedlo je založení kroužku pro malé fotbalisty a fotbalistky.
Smyslem tohoto zájmového kroužku není jednostranné zamìøení na sportovní disciplínu v kopané, ale pøivést dìti od
nejmladšího vìku k tomu, aby svùj volný èas vìnovaly sportovním aktivitám. Pokud zájem dìtí a jejich rodièù, vèetnì
vedení TJ, nepoleví, mùžeme se doèkat i toho, že sportovnì nadané dìti budou naše obce reprezentovat nejen na domácí
pùdì, ale i na jiných oblastních soutìžích. První setkání dìtí, které projevily zájem využít svùj volný èas sportem, probìhlo
17.5.2012 v areálu TJ Nové Sedlo. Úèast dìtí byla pøekvapivì vysoká. Seznamovacího tréninku se zúèastnilo cca 26 dìtí.
Malým sportovcùm se tato akce velmi líbila a také to vyjadøovali bezprostøedním nadšením. Dle vyjádøení všech
pøítomných dìtí jsme zaznamenali, že se již tìší na další sportovní trénink.
Více fotografií na internetových stránkách obce Nové Sedlo www.nove-sedlo.cz .
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Text a foto, Jaroslav Kubelík, redaktor

V

sobotu 5. kvìtna se v Žatci konal tradièní Chmelfest, recesistické oslavy piva a chmele. Akce byla zahájena prùvodem
alegorických vozù od letního kina pøes námìstí Prokopa Velkého na námìstí Svobody, kde došlo k tradiènímu požehnání
letošní úrody chmele a symbolickému naražení ležáku v obøím sudu. Reprezentaèní tým Nového Sedla se letos rozhodl, že
alegorický vùz bude pøedstavovat vìzeòskou celu s odsouzenými
. V týmu byli i dvì dozorkynì - Helenka Bidmonová a Andrea Svobodová a vìzeòský tým tvoøili: Zdeòka Koutová, Stanislav Dostál,
Jiøí Kumstát, Anièka Bartálová, Jiøí Blochin, Hana a Roman Kovandovi, Jiøí Kout, Ludìk a Veronika Györiovi a Hanka Kovandová
ml. (viz foto). Podìkování patøí Obecnímu úøadu, všem, kteøí se podíleli na pøípravì alegorického vozu a všem zúèastnìným. Ani letos
nechybìla dobrá nálada.

Hana Kovandová

Obec Nové Sedlo (s pomocí TJ Nové Sedlo a dobrovolníky) pøipravuje program na
DÌTSKÝ DEN, který se bude konat dne 23. èervna 2012, od 13:00 hod. na høišti TJ Nové
Sedlo (více informací Vám budou vèas poskytnuty na obecních nástìnkách a
www.nove-sedlo.cz).
Dne 16.6.2012 od 10,00 hod. se na høišti v Liboèanech koná další roèník sportovnì zábavné soutìže Mikroregionu
Žatecko „ Sranda bez plotù“. Tohoto soutìžního dne se zúèastní i družstvo reprezentující Obec Nové Sedlo. Bìhem dne
budou družstva soutìžit v 6 disciplínách. Mimo sportovních soutìží, kde bude záležet na fyzické kondici jednotlivých
èlenù družstva, pøijde na øadu i degustace a urèení znaèky piva, poúrazové ošetøení, osvobození vìznì apod. Protože se
soutìž koná ve vedlejší obci, èlenové družstva vìøí, že je pøi soutìžních disciplinách pøijde povzbudit co nejvíce obèanù
našich obcí.
S dostateèným pøedstihem Vás organizátoøi dalšího roèníku volejbalového turnaje, který je plánován na 28.7.2012
informují o možnosti vyjádøit se k pøípadným organizaèním zmìnám prùbìhu turnaje. Jeden z návrhù je vybrat si
spoluhráèe sám, bez spoluhráèe urèeného losem. Úèastníci turnaje však mají možnost navrhnout i další zmìny. S
pøipomínkami k organizaci turnaje, pøípadnì s podáním pøihlášky se obrate osobnì na paní Hanu Kovandovou.

Nabízím kom pletní služby
v oblasti péèe o ruce a nohy:
M anikúra - Nehtová m odeláž Pedikúra
Svìtla K ubelíková
telefon 720 266 768

strana 9

Akce školy - èerven 2012
1. 6. Mezinárodní den dìtí, soutìže pro dìti, opékání buøtù
13. 6. Výuka na dopravním høišti
14. 6. Evropský den hudby – výtvarná soutìž –„ Hudba a já “
15. 6. Turnaj v Èlovìèe, nezlob se – žáci ZŠ
18. 6. Soutìž v recitaci – ZŠ od 13.00
19. 6. Soutìž v AJ, od 9.00
21. 6. Výlet do ZOO Chomutov – ZŠ a MŠ
26. 6. Mezinárodní den boje proti drogám – beseda pro dìti
27. 6. Školní akademie:
Pasování na školáky (ve spolupráci se ZŠ) - rozlouèení se spolužáky, kteøí od
nás odcházejí do 1. tøíd základních škol - letní párty na školní zahradì s
programem, který si pro nás dìti pøipraví a s obèerstvením, které pro nì s
pomocí rodièù pøipravíme.
27. 6. Den otevøených dveøí pro veøejnost od 10.00
29. 6. Ukonèení školního roku – rozdání vysvìdèení, hurá na prázdniny!
www.skolicka-nove-sedlo.webnode.cz

Mìstské divadlo Žatec - program na ÈERVEN 2012
1.6.

9:00

Slavnostní pøedávání Maturitních vysvìdèení Gymnázium ŽATEC

3.6.
7.6.

19:30
12:00

HERCI JSOU UNAVENÍ
Obchodní akademie a Støední odborná škola zemìdìlská a ekologická ŽATEC
Slavnostní pøedávání Maturitních vysvìdèení

8.6.

9:00

13.6.
19.6.
21.6.

10:00, 14:00
17:00
17:00

Soukromá Obchodní akademie a Støední elektroprùmyslová škola v ŽATCI
Slavnostní pøedávání Maturitních vysvìdèení
Kominíèek a štìstí
Závìreèná hodina žákù ZUŠ-taneèního oboru tøídy Lenky TURKOVÉ
Závìreèná hodina žákù ZUŠ-taneèního oboru tøídy Ivany FÁBRYOVÉ

28.6.

15:00

Rozlouèení se školou – ZŠ P.Bezruèe v Žatci

28.6.

9:00

Rozlouèení se školou – ZŠ Komenského alej Žatec Louèení s devááky ze ZŠ
Komenského alej v Žatci

Letní kino Žatec - program na
ÈERVEN 2012
1.6.
17.6.
2.6.
8.6.
3.6.
9.6.
5.7.
10.6.
15.6.
1.7.
16.6.
23.6.
22.6.
24.6.
29.6.

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

Snìhurka a lovec
Muži v èerném3
Diktátor
Prometheus
Útìk z MS-1
Tady hlídámjá
Madagaskar 3

Probudímse vèera
Moje letní
prázdniny
21:30 Doba ledová 4:
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