Novosedelský
duben 2012
zpravodaj
èíslo 4 roèník II.

V

ážení spoluobèané, ve
zpravodaji èíslo 3 jsem žádal
nespokojené (samozøejmì i ty
spokojené) obèany našich obcí o
sdìlení jakýchkoliv pøipomínek,
které by chtìli uveøejnit v našem
Novosedelském zpravodaji. Proto
bych chtìl podìkovat panu Ing. V.
Stejskalovi za jeho zaslaný pøíspìvek,
který, vzhledem k jeho rozsahu pouze
èást, zveøejòujeme.
Prostøednictvím zpravodaje bych
Vás chtìl ujistit, že mou snahou je
spokojenost Vás obèanù, a pokud to
bude jen trochu v mých silách, budu a
chci Vám k té spokojenosti pomoci.
Dále je také mou snahou , s našimi
pracovníky OÚ, ale i Vás obèanù,
vylepšovat vzhled našich obcí. Žádám
Vás a prosím, berte ohled a važte si
práci lidí, kteøí ji vykonávají proto,
aby se Vám tu lépe žilo, abyste se
mohli kochat hezkým a pøíjemným
vzhledem obcí zvláš v tomto
krásném jarním, kvìtnovém období.
Proto Vaše okolí neniète, nevyhazujte
odpadky mimo míst jim urèených a
pouète nìkteré své ratolesti, že je tu
dostatek košù a to z toho dùvodu, aby
mohly papírky…vyhazovat právì do
nich.
Chtìl bych Vám znovu pøipomenout a zároveò Vás pozvat na
zasedání Zastupitelù Obce Nové
Sedlo, které zasedá každou, poslední
støedu v mìsíci. Dozvíte se tu
mnohem rozsáhleji o každém bodu
uvedený v Usnesení, kde je pochopitelnì každý bod psán struènì.
Samozøejmì tu máte prostor i pro
vyjádøení svých názorù, nápadù,
požadavkù a nesouhlasù.
Na závìr bych Vám chtìl popøát
spoustu sluneèných dnù, tepla,
pohody a maturantùm mnoho zdaru
pøi zkouškách dospìlosti.
Petr Sýkora, starosta

Jubilea
od 1.5. do 31.5. 2012
V mìsíci kvìtnu oslaví svá
životní jubilea tito obèané:

Ján Alföldi - Nové Sedlo
Cecilie Gazdíková - Nové Sedlo
Blahopøejeme a pøejeme
hodnì zdraví spokojenosti a
pohody.

Vážení ètenáøi zpravodaje,
ke každému roènímu období se váží svátky a oslavy, které si každoroènì
pøipomínáme. S jarem jsou neodmyslitelnì spjaty pøedevším Velikonoce. Tyto
svátky jsou nejvýznamnìjším svátkem v roce pøedevším pro køesany, ale jsou
spojeny i s celou øadou dávných pohanských zvykù, a také s oslavami jara. V našich
obcích probìhly velikonoèní svátky v poklidu. K menšímu poètu koledníkù
pøispìlo pøedevším chladné, až mrazivé poèasí. Na vinì není ovšem pouze chladné
poèasí, ale i upadající zájem o uchování této tradice v našich obcích, ale i v jiných
oblastech. Už jen nìkteøí chlapci nebo i dospìlí dovedou uplést z tenkých vrbových
proutkù pìknou pomlázku. Zbyly nám z toho všeho jen barevné velikonoèní
kraslice, obarvená a rùznì zdobená vajíèka. Kupujeme si do staniolu zabalené
velikonoèní zajíèky a beránky. Je pravda, že v každém kraji se Velikonoce a jejich
obyèeje slaví trochu jinak. Staré zvyky se nìkde ještì udržují, ale namnoze již
upadají v zapomnìní. Je to škoda, že nìkde v nenávratnu zùstává to pravé kouzlo
svátkù jara - Velikonoc. Pokusme se pøíštím velikonocím vrátit jejich tradici
napøíklad prùvodem koledníkù s øehtaèkami.
Poslední dubnová noc bývá již tradiènì spojována s pálením èarodìjnic. Tato
noc z 30. dubna na 1. kvìtna se nazývá také Filipojakubská noc, nìkdy Valpružina.
Jde o pohanský svátek, ze kterého se stal postupnì lidový zvyk. Bìhem této noci se
lidé setkávají u zapálených ohòù a slaví tak pøíchod jara. Již od pradávna se
tradovalo, že je to noc plná kouzel a magické moci, kdy se èarodìjnice slétají na tzv.
sabat. Na ochranu pøed nimi zapalovali lidé na vyvýšených místech ohnì. K tomuto
svátku se váže i øada povìr. Lidé napøíklad døíve na ochranu pøed èarodìjnicemi a
všemi zlými silami kropili stavení svìcenou vodou, pøed vrata zapichovali pichlavé
trní, o které se èarodìjnice mìla zranit a odejít. Dveøe domù se zase oznaèovaly
køížem, ochranným køesanským symbolem. Lidé u sebe nosili kvìt z kapradí,
svìcenou køídu, hostii a jiné køesanské pøedmìty. Dnes se pálení èarodìjnic poøádá
ve vìtšinì obcí a mìst a patøí k tradièním oslavám jara. Tento zvyk se daøí v naší obci
udržovat a bližší informace o pálení èarodìjnic v Novém Sedle uvádíme na jiném
místì Zpravodaje.
Mezi další jarní zvyky a tradice patøí i stavìní májky. K vytvoøení májky se
používá nejèastìji smrk, borovice nebo bøíza. Strom je zbaven vìtví a kùry a jen
horní èást se ponechá s vìtvemi. Vršek májky je ozdoben vìncem a stuhami. Májka
se staví v noci na 1. kvìtna na návsi. Døíve stavìli mládenci také májku u domù
svobodných dívek. Dùležité bylo ale také májku uhlídat. Èasto totiž o májky
usilovali pøespolní, a tak se na návsi držela stráž. Pokácená nebo odnesená májka
pøedstavovala pro danou vesnici skuteènou ostudu. Konec mìsíce kvìtna byl spojen
s kácením májky a jarní veselicí. Bohužel ani májka v letošním roce v naší obci
nestojí.
Jaroslav Kubelík, redaktor

Usnesení
ze 4. zasedání ZO ze dne 25.4.2012
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo:
- Rozpoètovou zmìnu è. 2/2012
- zapùjèení (pronájem zámeèku v Novém Sedle za úèelem zøízení mateøské
školky a školní družiny
- Koupi bytové jednotky è.p. 56 v Novém Sedle
- Prodej pozemku p.è. 599/6 v k.ú. Nové Sedlo u Žatce o výmìøe 257 m2
Poznámka: S úplným znìním usnesení se mùžete seznámit na úøední desce
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Pokraèování ze strany 1:
Na tyto tradice navazuje první máj. Øíká se, že žena, která bude políbena pod rozkvetlou tøešní, bude celý rok
zdravá a vztah milencù, kteøí se políbili, vydrží i další rok. První máj slavili již staøí Øekové. Pili, hodovali,
oslavovali zaèátek nového roku. 1. máj ale není jen lásky èas. 1. kvìten je rovnìž svátkem práce. A pro nás
pracující to znamená jeden den volna navíc. Svátek práce je mezinárodní dìlnický svátek, který se od roku 1890
slaví 1. kvìtna. U nás byl zdùrazòován hlavnì v dobách socialismu, kdy patøil mezi nejdùležitìjší svátky.
Organizovaly se masové prvomájové prùvody, úèast na oslavách prvního máje byla obvykle povinná. Kromì
pìších úèastníkù mìstem projíždìly i alegorické vozy. Neodmyslitelnou souèástí prùvodù byly nejrùznìjší
transparenty a mávátka. Letošní oslavy 1. máje probìhly pod tropickým sluníèkem, vìtšina lidí zvolila klidnìjší
zpùsob trávení sváteèního dne. Sluneèné poèasí pøispìlo k umocnìní dobré nálady a lidé si volný den vìtšinou
užívali v pøírodì, nebo pøi posezení u grilu.

My starší si pamatujeme, že rodinná a pøíbuzenská setkání u pøíležitosti posvícení a pouti byla nìèím
neodmyslitelným a na pou nebo posvícení jsme k pøíbuzným dojíždìli i do vzdálených míst. Jedno je jisté - v
dnešní uspìchané dobì se k nìkterým tradicím budeme tìžko vracet, ale zachovejme si alespoò to, co je u nás z
kulturních akcí zabìhnuté a pokusme se to udržet i nadále. Pøedpoklady k tomu máme díky nemalé skupinì
obìtavcù z øad mládeže, ale i støední generace, kteøí jsou pro tuto èinnost zapáleni a organizaci tìchto akcí vìnují
ze svého volného èasu podstatnou èást svého volna. Za to jim patøí podìkování.
Pøi svých denních procházkách pan Josef Šimonovský objevil poblíž
lokality Nového Sedla místo, kde roste vzácná modrofialová kvìtina s
mnoha svítivì žlutými tyèinkami „KONIKLEC“. Tato rostlina je ze zákona
velmi pøísnì chránìna „a pozor je jedovatá“. Pokud pøi svých
procházkách narazíte na tuto kvìtinu, nesnažte si ji vyrýpnout a donést
domù. Bìhem pár dnù uhyne. Koniklec máte možnost si poøídit u
skalnièkáøù nebo v nìkterých zahradnictvích.
Vy, kteøí používáte internet a sledujete internetové stránky Obce Nové Sedlo (www.nove-sedlo.cz), máte pøi
kliknutí na rubriku Zpravodaje možnost shlédnout, jak vypadá Zpravodaj v barevné podobì. Redakce má do
budoucna zájem vydávat Zpravodaj i v barevném zpracování, ale bohužel finanèní náklady jsou pro obec
prozatím vysoké.
Je zarážející, že sbìratelským hitem se staly igelitové sáèky na psí výkaly. Je záhadou, kam sáèky mizí. Na
poèet psù, kteøí jsou evidováni, je jejich spotøeba enormní. Ale asi se hodí i k úèelùm nám neznámým. Nebo
tøeba i k ukládání potravin?
Jaroslav Kubelík, redaktor
Informace obecního úøadu:
Pokraèují práce na rekonstrukci fary v Novém
Sedle. Firma KLEMO provádí výmìnu støešní
krytiny a poškozených støešních krovù. V

pøipravovaném parku mezi farou a kostelem probíhá
budování chodníkù.
Zastupitelé øeší koneèné
parkové úpravy.
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Informace obecního úøadu pokraèování ze strany 2

ulici Farní se dokonèuje
demontáž starého výbojkového
osvìtlení a montáž nového
úsporného osvìtlení. Instalovány byly i nové
svìtelné body v parku pod ulicí Farní, v ul.
Lípové a Zahradní. Pøipravuje se montáž
dalších svìtelných bodù v našich obcích, tak
aby se obèané našich obcí cítili pøi pohybu obcí
v noèních hodinách bezpeènìji.

V

na jejich náklady odstranìny.
bot na stìnách èekárny nièí její

To, èeho jsme se od poèátku obávali, se bohužel naplnilo. Novì
vymalované stìny autobusové èekárny v Novém Sedle byly ponièeny.
Prostì dílka sprejerù jsou poøád v oblibì,
bohužel na úkor práce jiných. Finanèní náklady
na odstranìní jsou také nezanedbatelné. Naštìstí
se podaøilo autory tìchto malùvek zjistit. Jedná
se o dva nezletilé chlapce z Obce Liboèany a
mladistvé dívky z Nového Sedla, které této
umìlecké kreaci pøihlížely. Starosta a
místostarosta obce kontaktovali rodièe obou
výtvarníkù a dostali pøíslib, že malùvky, budou
Nevhodná je i aktivita dìtí, které otisky svých
vzhled.

Autobusová èekárna, jak je jistì známo, poskytuje ochranu v pøípadì nepøíznivého poèasí. A to i
žákùm ZŠ a MŠ, kteøí tím že dennì dojíždí, pomáhají svým poèetním stavem k zachování školy v Novém
Sedle.
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Informace obecního úøadu pokraèování ze strany 3:

Výstavba parkovištì pro
osobní automobily u ZŠ a
MŠ v Novém Sedle.

Naši školáèci ze Sedèic
pøi èekání na autobus,
který je doveze domù.

Letošní pálení èarodìjnic probìhlo v areálu TJ Nové Sedlo za velmi pøíjemného poèasí. Sice za menší
úèasti, ale o to více se pøítomní pobavili a hlavnì dìti, kterým byla zpøístupnìna celá plocha høištì. Že se
pálení èarodìjnic vydaøilo, svìdèí to, že se nìkteøí úèastníci zdrželi až do brzkých ranních hodin. Tradiènì
se pálení èarodìjnic konalo i v Èíòovì. Více fotografií na internetových stránkách Obce Nové Sedlo.

Text a foto, Jaroslav Kubelík, redaktor

Dopisy od ètenáøù
Dobrý den pane starosto. V pøiloženém souboru „pøíspìvek” Vám posílám pøíspìvek do Novosedelského
zpravodaje, který je otevøeným dopisem zastupitelùm Obce Nové Sedlo. Pøíspìvek je odezvou na Váš sloupek ve
zpravodaji è. 3. Jestliže k jeho zveøejnìní bude bránit, že není podepsaný, pøijedu jej podepsat. Obecnì se uznává, že
emailová adresa je dostateèná k identifikaci autora. Jsem také pøipraven po zveøejnìní pøíspìvku v úplném znìní podat
zevrubnou informaci na jednání zastupitelù Obce Nové Sedlo. S úctou Václav Stejskal (Chudeøín).
....pøíspìvek do Novosedelského zpravodaje:
Vážení zastupitelé Obce Nové Sedlo,
v posledním Novosedelském zpravodaji požádal starosta obce 32 % nespokojených obèanù s novým vedením Obce
Nové Sedlo a jejím zastupitelstvem, aby zastupitelstvu sdìlili, co se jim nelíbí. Také jsem v anketì zaškrtl NE. Své
výhrady k Vaší èinnosti, uvedené v tomto otevøeném dopise, zveøejòuji prostøednictvím Novosedelského
zpravodaje...více na www.nove-sedlo.cz
Odpovìï redakce na pøíspìvek pna Václava Stejskala z Chudeøína:
Vážený pane Stejskale, jelikož Váš dvoustránkový pøíspìvek, z dùvodu jeho obsáhlého rozsahu, nemùžeme v
Novosedelským zpravodaji celý zveøejnit, proto celé znìní pøíspìvku naleznete na www.nove-sedlo.cz. Jen pár
poznámek k Vašemu pøíspìvku…projednávání tìžby štìrkopísku v okolí Chudeøína se zaèalo projednávat již v roce 2007,
ale nikde jsme nenalezly jedinou pøipomínku k uvažované tìžbì, až od roku 2011, kdy jste zaèal napadat všechna
rozhodnutí vydané Stavebním a vyvlastòovacím úøadem v Žatci. Proto se naskýtá otázka, jestli Vám „v boji“ proti tìžbì
jde skuteènì o kvalitu životního prostøedí, nebo jen o Váš osobní prospìch (viz. Vaše návrhy smluv se Severoèeskými
štìrkovnami a pískovnami s.r.o., které nebyly akceptovány).
Dle našich informací a podkladù si myslíme, že Severoèeské pískovny a štìrkovny s.r.o. dodržují veškeré podmínky,
které jim jsou kladeny.
Severoèeské pískovny a štìrkovny s.r.o. se zavázaly k úpravì rybníku v obci Chudeøín (toto již splnìno) a financování
nového veøejného osvìtlení v Chudeøínì (nové kabelové rozvody, nové sloupy a hlavice). Zde je nutno zajistit PD, zajistit
veškerá vyjádøení a vydání stavebního povolení, což nejde provést bìhem týdne… Vìøte, že prioritou zastupitelù je nejen
obec Chudeøín, ale všechny Obce Nového Sedla.

Historie - kostel sv. Václava v Novém Sedle
Je nabíledni, že památník minulých èasù, který dával
dùkazy o svém pùvodu i osudech, pøinášel obci zvláštní
charakteristický znak. Každému cizinci se pøi pohledu na
kostel vnucuje otázka, jak obec k tomuto kostelu, který již

zvenèí pøedstavuje umìlecké dílo, pøišla, zvláštì pak
vnitøek zapùsobí na každého znalce umìní pøekvapivým
dojmem. Každý domorodec mìl by být schopen cizince
informovat.
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Historie... pokraèování ze strany 4:
Komu Nové Sedlo za tento kostel vdìèí, bylo již popsáno
výše, kdy v dìjinách obce bylo hovoøeno o rodinì Pottpusch,
která od 1629 do 1754 sídlila v Novém Sedle a Chudeøínì. Byla
to poslední nositelka Maria Klara roz. von Klaudenstein, která
brzy želela smrti svého manžela a obou dìtí. Protože nejprve
bydlela v Chudeøínì, který do 1747 byl pøifaøen k Sobìsukám,
byl její manžel František Karel von Pottpusch a její dcera
pohøbeni v Sobìsukách. Když se pozdìji pøestìhovala do
Nového Sedla, musela zùstatky svého syna pohøbíti na Stranné,
kam bylo Nové Sedlo pøifaøeno. Pøála si mít v Novém Sedle
spoleènou rodinnou hrobku. Toto pøání podnítilo zbožnou paní k
postavení kostela a farnosti v Novém Sedle. Pøi tom jí byl
nápomocen její synovec Václav von Schnottenberg, pán na
Liboèanech, který žil v Praze a vymohl jí zde splnìní jejího pøání.
V polovinì ledna 1735 nastoupil novì jmenovaný první faráø
Josef Vojtìch Hanek z Prachatic a sloužil zde 23. ledna 1735
první bohoslužbu ve dvorní kapli sv. Vavøice, která byla v roce
1791 prodána a brzy na to zbourána. Již 17. bøezna 1735 byl
slavnostnì položen základní kámen k novému kostelu, a sice na
místì, kde døíve stál kamenný sloup Osvobození, který byl
potom pøesazen na cestu do Liboèan. Zmínìný synovec
zakladatelky vedl stavbu jako stavební øeditel (stavbyvedoucí).
Kdo byl však skuteèným stavitelem nebo kdo navrhoval plány,
není z obecní kroniky zøejmé, i když je zde nadace obšírnì
popisována. Také dosud stávající stavební úèty nedávají v této
záležitosti vysvìtlení. Po 2,5 letech byla stavba dokonèena a
mohla být pøedána svému úèelu. K slavnostnímu vysvìcení pøijel
z Prahy svìtící biskup Rudolf Graf von Spork, který 29. záøí 1737
(nedìle) vysvìcení dokonèil a poté rozdal svátost biømování cca
8.000 biømovancùm z celého okolí.
Zakladatelka svatého domu postupnì podporovala jeho
výzdobu, nechala zde umístiti 6 velkých obrazù s výjevy ze
života Marie, zøíditi mramorovou kazatelnu a mramorové
obložení klekátka a podlah. Darovala také cenné církevní
pøedmìty a tkaniny.
Ze støíbrných pøedmìtù musela být èást odevzdána státní
pokladnì k roztavení, za což pak stát pozdìji vydal stát dlužní
úpisy. Ze zvonù zbývá ještì nejmenší na svaté vìžièce, nejvìtší
byl v roce 1914 tìsnì pøed vypuknutím války kvùli prasklinì
vymìnìn u zvonaøského mistra Herolda v Chomutovì za nový.
Tento byl 1916 vyžádán pro váleèné úèely, koncem øíjna na vìži
rozbit a odevzdán na vedení panství do Terezína. Tentýž osud
potkal prostøední zvon o rok pozdìji.
Varhaní píšaly, které mìly být rovnìž odevzdány, podaøilo
se zachránit státním památkovým úøadem. Varhaní ústrojí bylo
1912 nahrazeno pneumatickým od Augusta Schiffera z Prahy.
Potøebnou èástku 4.000,- Kè darovala paní Kristýna Eser, vdova
po statkáøi Josefu Eserovi v Novém Sedle èp. 15. Na podzim roku
1923 na základì sbírky a darem vìtší penìžní èástky majitelem
železáøství v Žatci Františkem Kautznerem, který pocházel z
Nového Sedla, mohlo být poøízeno nové soumìrné zvonìní (a, b,
f) ze zvonaøství Oktáva Wintera za 20.000,- Kè. Nové zvony, z
nichž nejvìtší vážil 430 kg, prostøední 223 kg a menší 102 kg
byly 14. øíjna 1923 slavnostnì vysvìceny a vyzdviženy, pro obec
to byl skuteènì slavnostní den.

V noci z 6. na 7. bøezna 1920 padly zlodìjùm za obì kalich a
monstrance. Zlodìji se vloupali do sakristie a tam se dostali bez
pøekážky do svátostnice. Pomocí sbírky a darù mohly být tyto
pøedmìty znovu poøízeny.
Právì pøed vypuknutím svìtové války (1914) nechal tehdejší
patron dr. Hans Damm s udìlením státním pøíspìvkem opravit
støechu a patøiènì renovoval celý zevnìjšek, o tomto èinu byla
tehdy vydaná pamìtní listina a uložena do hlavice pravé vìže. Od
té doby byly sice provádìny nìkteré vnitøní práce, ale s
rozsáhlejší renovací nemohlo být pro nedostatek finanèních
prostøedkù zapoèato.
Kostel byl od svého založení spravován faráøem, jehož
jednoposchoïový byt – fara – byla zøízena 1754 a v létech
1912/13 pøestavìna a sice tak, že vchod byl pøeložen na pøední
prùèelí. V Novém Sedle pùsobili tito faráøi: Josef Vojtìch Haner
1735-1778, zde zemøel a pochován v kostelní hrobce, Michal
Patek 1779-1802, taktéž zde zemøel a pochován v kostelní
hrobce, Ferdinand Ernest 1802-1813, který obdržel farnost
Liboèany, Teodor Schmiedl 1813-1819, zde zemøel a pochován
na høbitovì, František Kunz 1819-1864, zakladatel chudinského
fondu, zemøel v Žatci, Antonín Schuf 1864-1868, zde zemøel a
pochován na høbitovì u vchodu, Josef Prûckner 1869-1903, od
1895 také obecní vikáø, zemøel ve své domovinì Pøevlky 1926,
ve stáøí 90 let a zde také pochován, Václav Rõdl 1903-1905, nyní
ještì èinný v Úhošanech, Ignác Gõhlert 1905-1911, pøeložen na
Moldavu, tam tajnì uprchl a odpadl k protestantismu, od 1912
nynìjší faráø Antonín Schindler.
K farnosti patøí také obce: Nové Sedlo, Chudeøín a Malý
Stroupeè se 728 dušemi dle sèítání lidu v roce 1930. Až do 1784
byla farnost pøidìlena vikariátu v Kadani a patøila k pražské
diecési. Od roku 1748 až 1782 byly pøifaøeny také Liboèany a
Nové Sedlo.
Vydržování faráøe bylo zajišováno vìtšími nadacemi Marie
Kláry von Popusch pøedevším vìnováním 6 korcù polí, které
plnì obhospodaøoval statek Nové Sedlo, faráø dodával pouze
sadbu. Tìchto 6 korcù polí leželo nejprve roztroušeno po Novém
Sedle, byly ale 1868 sjednoceny v jeden celek po levé stranì
silnice k drážnímu viaduktu. Obec má ještì vyrovnat
nezaplacený desátek tak zvaný “Weitsgroschen” v pozemcích
(Kè 2,35).
Rùzné statkem poskytované naturálie (deputáty) jako seno,
pivo a pod. byly nahrazovány penìzi. Stavu pøimìøený obnos,
který chybìl k minimálnímu pøíjmu, doplòoval stát z
náboženského fondu. K farnosti náleží také krásná zahrada, která
v roce 1917 doznala ještì rozšíøení a to výmìnou mezi statkem a
hospodáøem Josefem Richterem. Jako jediný dùm v horní øadì
má fara také malou pøedzahrádku.
Vnitøek farského domu (fary) jak výše uvedeno byl pøestavìn
v roce 1912/13 patronem dr. Hanušem Dammem. V roce 1922
padla fara málem za obì požáru. Patron Jan Koláø dal v roce
1926 faru, která byla dosud pokryta šindelem zastøešit
eternitovými taškami a zøídit støešní okapy. Stará farská stodola,
která stála za starou školou, byla v roce 1869 pøi bouøi rozboøena
a pozdìji, když byl dvùr rozšíøen o pozemek koupený od Václava
Heinze, novì postavena na farské zahradì.

strana 5

Mìstské divadlo Žatec - program na KVÌTEN 2012
2.5. 17:30 Sportovec roku 2011
3.5. 19:30 František Ringo ÈECH a Ivo ŠMOLDAS
12.5. XVI.Národní šampionát mažoretek

16.5.

Tradièní pøehlídka souborù z Èeské republiky
10:15 Slavnostní prùvod mìstem k radnici
10:30 Pochodové defilé na námìstí Svobody
14:00 Pódiové formace v areále Letního kina
10:00 / 14:00 Kocour MIKEŠ Josef Lada-Ondøej Lážnovský
22.5. 8:30 / 10:00 Normální je NEkouøit
22.5. 19:30 Tartuffe Games
23.5. 8:30 / 10:00 Jak se Honza dostal na hrad
26.5. 15:00 Františkovo èarování s Majdou
28.5. 19:30 Gogol „NA STOJÁKA“ aneb Ženitba
29.5. 17:00 Závìreèný koncert žákù ZUŠ

VÝSTAVA : Výstava kreseb a maleb studentek ZUŠ Žatec
(Lenka ŠTÌPÁNKOVÁ,Nikola REHOVÁ a Lenka BARBORKOVÁ)

Digitální a letní kino Žatec - program na KVÌTEN 2012
1.5. …17:30 / S LEDOVÝM KLIDEM
1.5. …20:00 / OKRESNÍ PØEBOR
4.5. …17:30 / SNÌHURKA
5.5. …15:00 / 6.5. …15:00 / PIRÁTI 3D
4.5. …20:00 / 5.5. …20:00 / 6.5. …17:30 / AVENGERS 3D
27.5. … 21:30 ( Letní kino Žatec – 2D) AVENGERS 3D
6.5. …20:00 TRANSPOTING
19.5. … 21:30 ( Letní kino Žatec) / LIBÁŠ JAKO ÏÁBEL
26.5. … 21:30 / ( Letní kino Žatec) LIBÁŠ JAKO ÏÁBEL
20.5. … 21:30 / ( Letní kino Žatec) TEMNÉ STÍNY
25.5. … 21:30 / ( Letní kino Žatec) STREETDANCE 2
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Sport - TJ Nové Sedlo:
Vážení a milí sportovní pøátelé, jarní èást sezony se blíží ke
své polovinì a tak mi dovolte, abych Vás krátce seznámil s
výsledky a prùbìhy dosud odehraných utkání.
TJ Nové Sedlo – Spartak Lubenec 0:0
V prvním domácím utkání jarní sezony se pøedstavili naši
fotbalisté proti celku z Lubence. Podzimní souboj v Lubenci
vyhráli naši fotbalisté vysoko 6:1. Podzimní výkon se však
neopakoval, naopak Lubenec posílený o nìkolik hráèù dost
zlobil a naši fotbalisté mìli spoustu problémù, aby neinkasovali.
Lubeneètí mìli v zápase mírnì navrch, ale gól nevstøelili a
sedelským jako by se taky nechtìlo a tak první jarní utkání na
domácím høišti skonèilo bezgólovou remízou.
Sokol Pátek – TJ Nové Sedlo 0:1 (Šulitka Karel)
V dalším kole zajíždìli naši fotbalisté na høištì Pátku, o
kterém se traduje, že na jejich høišti se nevyhrává. Sedelští však
na vesnické øeèi nedali a k zápasu pøistoupili velmi zodpovìdnì.
Od zaèátku domácí k nièemu nepustili, naopak si vytvoøili
spoustu slibných šancí, ale žádná z nich neskonèila gólem. Až v
35 minutì, kdy zahrával hostující Šulitka standartní situaci se,
hosté doèkali. Dobøe nacentrovaný balón skonèil v domácí síti a
hosté se mohli radovat. První poloèas tak skonèil 1:0 pro hosty.
Do druhého poloèasu vstoupili naši fotbalisté stejnì aktivnì
jako do prvního. Od zaèátku diktovali tempo a mìli spoustu
dalších šancí, ale gól už se jim vstøelit nepodaøilo. Domácí mìli
jedinou šanci, ale hostující obrana byla proti a tak si naši
fotbalisté odvezli z Pátku 3 cenné body.
TJ Nové Sedlo – Sokol Bezdìkov 1:2(Varga Ludìk z penalty)
V druhém domácím zápase pøivítali naši fotbalisté celek z
Bezdìkova. V podzimním utkání dokázali naši fotbalisté
Bezdìkov porazit na jeho høišti. Na derby se pøišlo podívat
výborných 120 divákù. Domácí fotbalisté mìli od zaèátku utkání
více ze hry, ale pálili šanci za šancí. Domácí Nguyen Ngoc Hiep
mìl jen v prvním poloèase 3 jasné góly na noze, ale bohužel
nedal. Domácím se podaøilo otevøít skóre zápasu až v 30.
Minutì prvního poloèasu, kdy byl domácí Korf faulován v
pokutovém území a Varga se z penalty nemýlil. To bylo ale od
domácích vše. Bezdìkov zvýšil aktivitu a pøineslo mu to
vyrovnávací gól. Po chybì domácího Èerného se dostal do úniku

hostující hráè a vyrovnal skóre zápasu. První poloèas tak skonèil
remízou 1:1. Do druhého poloèasu naši fotbalisté nastoupili s
odhodláním otoèit skóre na svou stranu, ale nepodaøilo se jim
to. Snažili se, tlaèili se do zakonèení, ale hostující gólman chytal
výbornì a tak na druhé stranì udeøili hosté. Po špatném výkopu
domácího brankáøe Vávry se dostali hosté k míèi a rychlou
kombinací pøekonali jak domácí obranu, tak i domácího
gólmana a pøeklopili skóre na svou stranu. V závìreèném tlaku
se sedelští snažili vyrovnat, ale nepodaøilo se. Utkání skonèilo
vítìzstvím hostù v pomìru 2:1.
Sokol Lipenec – TJ Nové Sedlo 2:2 (Nguyen ngoc Hiep,
Horváth Jakub)
V dalším venkovním zápase zajíždìli naši fotbalisté na høištì
Lipence. Domácí se od úvodního hvizdu vrhli do útoku a dìlali
sedelským velké problémy. Vyústìním laksního pøístupu
sedelských fotbalistù byla odpískaná penalta po faulu
hostujícího brankáøe Vávry. Domácí s ní však naložili prach
mizernì a brankáø Vávra svou chybu odèinil tím, že penaltu lapil.
Od té doby se hosté dostali do zápasu. Mìly spoustu šancí, ale
gól se jim vstøelit nepodaøilo. První poloèas skonèil nerozhodnì
0:0. Druhý poloèas byl bohatší jak na fotbalové akce, tak i na
góly. Skóre zápasu otevøel Nguyen Ngoc Hiep, který pøehodil v
úniku domácího brankáøe. Hosté se však dlouho neradovali. Po
pravém køídle unikl domácí hráè, nahrál do velkého ètverce a
domácí útoèník se støelou k tyèi nemýlil a srovnal na 1:1. Tento
stav trval do 70. Minuty kdy si vzal za pùlkou balón sedelský
Jakub Horváth a støelou z vápna otoèil znovu skóre na stranu
hostù. Už to vypadalo, že si naši fotbalisté odvezou z Lipence 3
body, ale domácí byly proti. V 85 minutì se trefil hlavou domácí
kapitán a srovnal na koneèných 2:2. Naši fotbalisté si tedy z
Lipence odvezli cenný bod za remízu.
Na závìr bych chtìl 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 5. 5. 2012, kdy na naše høištì
zavítá celek z Høíškova.

Jakub Èerný pøi pøípravì plochy høištì, jejíž travní
porost bez úhony pøeèkal i letošní mrazivou zimu.

POZOR!!! ZACÍNÁME !!!

Jakub Èerný

17.5.2012 v 17:00 hodin
na høišti v Novém Sedle
(budete potøebovat: sportovní odìv a
boty na bìhání)
Kroužek pro malé fotbalisty a fotbalistky
Snem každého rodièe je, aby dìti byly
vedeny tím správným smìrem a byly
pøpraveni do dospìlosti. Tak proè ne
sportem? Fyzicky vyžité a psychicky
odpoèaté dítì je základem pro spokojené
dìtství a rodièovství...
Pøihlašte své ratolesti do fotbalového
kroužku....více informací na tel.:
723 927 095, 776 797 571
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Historie...pokraèování ze strany 5:
V. Školy
Nìmecká a Èeská menšinová škola
Jako kostel a fara, tak také nìmecká škola byla založena
nadací Marie Klary von Pottpusch. V roce 1737 nechala postavit
pøízemní školní budovu pokrytou šindelem a sice na tomtéž
místì, kde se souèasnì nachází nová školní budova postavená v
roce 1878 nákladem 9.048 zlatých. Vydržování uèitele bylo
zajišováno rùznými podporami a deputáty, které po roce 1870
pøešly na Okresního školního správce. V roce 1881 se stala škola
dvoutøídní. Jména prvních uèitelù nejsou známa, od 1818-57
zde pùsobil Anton Gattung, 1857-77 Josef May, 1877-92 Albert
Haustein, 1893-1904 Josef Tûrk, 1904-24 Antonín Wqeis, od
1925 Gustav König.
V roce 1925 v dùsledku malého poètu Žactva (53) se stala
škola pøechodnì jednotøídkou. Obec obdržela znaèný pøísun
dávek z pøírùstku hodnoty z prodaných majetkù a v dùsledku

toho mohla v létech 1927-1930 obnovit cihelnou støechu a zøídit
okapy, nakoupit moderní školní lavice a nástìnné tabule,
cvièební náøadí, uèební pomùcky ve školní zahradì vyhloubit
studnu. V roce 1923 byla státem zøízena pro 22 pøihlášených dìtí
(mezi nimi hodnì nìmeckých) èeská menšinová škola a až do
otevøení nové èeské školní budovy 1931 umístìna v budovì
školy nìmecké. V roce 1927 se stala se 40-ti dìtmi dvoutøídkou a
2. tøída byla zøízena v dìlnickém domì èp. 52, k tomu pøibyla v r.
1928 ještì mateøská škola.
V roce1930 byla postavena nová moderní budova (è. 6) a sice
na pozemku u bývalého správcovského obydlí, který daroval
statkáø dr. Koláø. Tato budova byla v r. 1931 na velkém
shromáždìní èeského obyvatelstva z celého okolí slavnostnì
otevøena. Jako øídící uèitelé zde pùsobili: František Sládek
(pouze 4 týdny), Jaroslav Hanuš 1923-24, Alois Mašek 1924-28
a Miloslav Ševèík.

Èeská menšinová škola
Bývalá budova Nìmecké školy

ZŠ a MŠ Nové Sedlo - informace – kvìten
Pokraèování v celoroèním ekologickém projektu Les ve škole, škola v lese
3. 5. Den Slunce – výtvarná soutìž ZŠ a MŠ
3. 5. Divadlo ve škole
7. 5. Výuka na dopravním høišti, ZŠ od 8.00 hod.
7. 5. Projektový den na téma My a Evropa od 8.00 do 12.00 hod. u pøíležitosti Dne Evropy 5.5.
7. 5. Beseda u pøíležitosti Dne vítìzství (8. 5.)
10. 5. Tvoøivá dílna od 10.00 – dárky ke Dni matek (13. 5.)
15. 5. Den rodin, beseda s dìtmi, promítání filmu
16. 5. Výuka na dopravním høišti, ZŠ od 8.00 hod.
23. 5. Divadlo Žatec – ZŠ a MŠ od 10.00 hod.
31. 5. Slavnostní pasování prvòákù na ètenáøe od 14.00
www.skolicka-nove-sedlo.webnode.cz
Jitka Zamrzlová, uèitelka
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