
V SEDLE
Měsíčník nejen o dění v Novém Sedle, Sedčicích, Břežanech, Žaboklikách, 

Chudeříně a Číňově

Společně za rozvoj tradičního venkova
Vážení spoluobčané,
máme za sebou listopad a kulaté 
výročí událostí 17. listopadu 1989 a 
1939. Za 30 let od změny režimu 
prošla naše země a společnost 
dlouhým vývojem. Ne vše se jistě 
povedlo podle našich představ, ale 
ušli jsme obrovský kus cesty. 
Bohužel, i dnes se občas objevují 
duchové doby minulé... 
Před námi je závěr roku ve znamení 
adventu a Vánoc. 
Pro někoho může být období adventu 
plné shonu a dohánění toho, co jsme 
po celý rok nestihli. Toto období 
rozzářených dětských úsměvů je však 
také dobou, kdy se lidé scházejí a 
společně bilancují u svítících 
stromečků, mikulášské nadílky, 
koncertů nebo posezení u dobrého 
jídla a pití. 
Abyste i Vy měli možnost oddechnout 
před koncem roku a nasát tu pravou 
předvánoční atmosféru, připravili jsme 
v tomto vydání přehled akcí v širším 
okolí našich obcí. 
REDAKCE

V Sedle – Listopad 2019 – strana 1

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sed%C4%8Dice

Okénko do historie: Železnice v našem okolí.
Při vzpomínání na minulost dopravy do škol, zaměstnání za 

nákupy atd. jsem začal původní hromadnou přepravou po železnici. 
Pro ty, kteří již nezažili dopravu z nádraží v Žaboklikách několik 
připomínek z historie.

Zdejší trať byla budována jako trať Plzeňsko – Březenská 
(E.P.P.K.) a navazovala na trať Plzeň – Eisenstein (později Železná 
Ruda).

Ve stanici Neusattel – Schabogluck (později Žabokliky) 
odbočovala za silničním přejezdem na kadaňské silnici vlevo. Po 
nadjezdu nad silnicí do Břežan vedla po železničním náspu do 
stanice Roztyly -Soběsuky a odtud dvěmi oblouky na železniční most 
přes řeku Eger (dnes Ohře). Dlouhým oblouken okolo dnešní obce 
Nechranice vystoupala kolem Kopečku do stanice Briesen (dnes 
Březno).

Po povodni v roce 1871 na povodí říčky Střely byla část již 
zbudované trati mezi Plasy a Potvorovem zničena a musela být 
vystavěna znovu, avšak již v upravené trase. Tím se zprovoznění 
celé  trati opozdilo a výstavba pokračovala od Žaboklik do Žatce a 
dále na Postoloprty , Bílinu až do Duchcova.
Z výše uvedeného je patrné, že celá trať měla sloužit hlavně pro 
dopravu uhlí ze severočeských dolů do Bavorska. Prvními 
lokomotivami byly parní lokomotivy řady 310.8 a později 320.0, obě 
vyráběné v lokomotivkách ve Vídni.

Trať z Plzně do Žaboklik byla zprovozněna 8.8.1873 . Úsek 
mezi Žabokliky a Březnem se však již od počátku potýkal s 
problémem značného stoupání od Nechranic do stanice Březno a v 
roce svého dokončení byl zastaven a  byl  nahražen dopravou přes 
Žatec směrem do Března po Buštěhradské dráze (Praha -  
Chomutov), nebo směrem na Bílinu a Duchcov.Ještě do 
sedmdesátých let minulého století jezdily přímé osobní vlaky z Bíliny 
do Plzně a rychlíky z Plzně do Děčína a Liberce přes Žatec a 
Žabokliky.... 
Nádraží Žaboklické bývalo dosti významné. Za kolejemi bývala 
vodárna pro doplňování vody parním lokomotivám, byla tam dílna pro 

drobné opravy a pět bytů pro nádražní zaměstnance. V nádražní budově byla místnost výpravčího s telegrafem, 
čekárnou a výdejnou jízdenek. Na nádraží bylo možné podat k přepravě i větší zásilky. V patře byly další dva byty 
pro zaměstnance. Na obou koncích stanice byla Stavědla (nesprávně Wechtry)pro obsluhu výhybek a návěstidel 
vč. závor.U železničního přejezdu na Kadaň stával další domek pro ubytování.

A dnes již čeká na zbourání budova za kolejemi a asi i hlavní nádražní budova. Vše ostatní již vzal čas. 
Zůstanou asi jen původní piliře železničního mostu přes Ohři u Nechranic a koleje na které nelze v Žaboklikách 
nasednout na vlak. 

Nedaleko byl i Hostinec provozovaný do konce padesátých let minulého století (dnes č.p.67 na 
Kadaňské). Na původní cestě z Nového Sedla do údolí Libockého potoka a dále do Čeradic byl společně s 
železnicí vybudován železniční přejezd se závorami a k nim náležel obytný domek.Říkali jsme tam U Pajerů dle 
posledních obyvatel. Zbořen byl v polovině šedesátých let minulého století. Podobná stavení  stávala prakticky u 
všech přejezdů (viz  u Žaboklik nebo u ovčína v Libočanech).
Tolik o CD.
Pozn.: Autorem tohoto článku není pan Dostál Bohuslav.
D.B. alias Jiří Černý

Omluva – uvedení na pravou míru
V minulém vydání byly pod článkem o 
autobusové dopravě uvedeny inicály 
D.B. Nejedná se o článek pana 
Dostála Bohuslava, který však dle 
svých slov s obsahem souhlasí.  

Listopad 2019
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S arogancí moci je třeba bojovat.
Vážení čtenáři. 

na říjnovém zasedání zastupitelstva se mi pokusil Petr Sýkora, člověk který je starostou i když 
prohrál volby, sebrat slovo. Bylo to ve chvíli, kdy mne jeden z občanů oslovil a říkal věty, na které jsem chtěl 
reagovat.

Dále Petr Sýkora v obecním zpravodaji, vydávaném za peníze nás všech, neumožnil zastupiteli Ing. 
Zídkovi zveřejnit jeho příspěvek, se zdůvodněním, že přišel po uzávěrce, ale přitom zveřejnil svou vlastní 
reakci. Pokud tedy nemá pan Sýkora jasnovidecké schopnosti, musel si ten článek napřed přečíst. Tedy i 
Sýkorův článek byl psaný až po uzávěrce. Ale ten přitom směl vyjít.

Stali jsme se svědky dvojnásobného zneužití moci v přímém přenosu. 
Pozoroval jsem už před volbami, že to je s jednáním pana Sýkory špatné. Že to je až tak 

nepřijatelné, jsem ale netušil. Už někdy v roce 2013/14 mi sebral hlas na zasedání zastupitelstva, když 
jsem jako občan měl příspěvek, který se mu nelíbil. Tehdy jsem se nechal odradit a řekl si, že mi to za to 
nestojí, abych chodil na taková zasedání, kde nemohu říkat, co si myslím. Dnes vím, že nechám-li takové 
lidi, aby si dělali co chtějí, a byli bez jakékoliv kontroly, bude to prostě špatné. 

Měli jsme v vašem sdružení před volbami celkem jasno, že nám způsob vedení obce nevyhovuje. 
Včetně pana Dostála, který byl velkým kritikem tehdejšího Sýkorova chování.

Ale právě pan Dostál umožnil Sýkorův návrat k moci. K moci, kterou mu nesvěřili lidé svým 
hlasováním ve svobodných volbách.  Přesto Sýkorova nehoráznost a neomalenost stále více roste. Nebo 
možná právě proto. Vědět, že mne většina lidí už znovu ve funkci nechtěla a dala raději přednost mladému 
a pochopitelně nezkušenému starostovi - nebude asi nějak zvlášť povzbudivý pocit.

A je také dobré si připomenout, že za nepravosti, které se v současnosti dějí na obecním úřadě 
nese osobní odpovědnost pan Dostál. Zneužil důvěry voličů a z muže, který se mohl stát čestným 
zastupitelem se stal někým, kdo jen zvedá ruku s většinou, která ho uměla správně motivovat. Svou čest, 
svobodu a své jméno vyhandloval. Proč to udělal, ví nejlíp on sám. 

Před třicet lety jsem byl na vysoké škole. Zažil jsem demonstrace v Liberci na náměstí. Pamatuji si 
svou odvahu, ale také strach z toho, jak se ti, kteří zneužívají své moci zachovají. Atmosféra ve společnosti 
byla tehdy už šíleně ponurá. Stejně jako pocit, že to tak bude už na pořád. Že nebudeme moci už nikdy 
říkat nahlas své názory, aby nás nějaký práskač nenahlásil. Nějaký zdánlivý kamarád nepodrazil. Nějaký 
funkcionář neznemožnil studia nebo práci. 

Na gymnáziu jsem se chtěl stát učitelem. Díky svému “kádrovému” profilu jsem neměl šanci a po 
maturitě a roce práce technika ve stavební firmě jsem mohl nastoupit na strojní fakultu. Jako strojní inženýr 
bych podle tehdejších mocných asi neměl tak negativní vliv jako učitel.

Pamatuji si i svou radost a dojetí, když nastal před třiceti lety čas svobody. Byl jsem rád za to, že 
budu moci svému, tehdy jedinému synovi, říkat co si myslím a nebát se, že to řekne ve škole kamarádům, 
jako se báli moji rodiče. 

Jenže pak se zase začali objevovat lidé, kteří začali zneužívat moc a měli k tomu navíc velké peníze 
a děravé zákony. Tvůrci zákonů vždy jen dohánějí vynalézavost podvodníků, lhářů, zlodějů, tedy lidí, kteří 
nemají v pořádku svá vnitřní pravidla. A tak jsem pochopil, že demokracie a svoboda budou tak nějak vždy 
ohrožovány mocichtivými lidmi nízkých mravů. Že budou vycházet na povrch věci, které by člověk raději ani 
nevěděl. Že slova jako čest, pravda, svoboda se stanou předmětem jejich výsměchu.

Tehdy před třiceti lety se psalo a říkalo, že bude trvat tři generace, než si lidé uvyknou na to, co je 
svoboda. Že prostě musí generace, které vyrostly v nesvobodě postupně vymřít. Moji synové už přirozeně 
věnují svou energii a čas tomu, aby zabránili projevům arogance moci. Moji malí vnoučci zatím ještě asi 
nemají představu o tom, o co všechno by v životě mohli přijít se ztrátou svobody a se ztrátou prostředí pro 
spokojený život. Nicméně už vyrůstají v atmosféře, která jim umožňuje získat dostatek přehledu a také 
odvahy, zdravé sebedůvěry, soucitu a úcty k životu.

To je ta třetí generace. Věřím, že až tato generace dospěje, že už se nebude muset trápit tím, že ve 
vedení obcí, měst a státu jsou i hanební lidé. 

Vážení čtenáři. Občas někdo podlehne pocitu, že je výjimečný, protože má moc. Chce jí mít 
neomezenou a odmítá kontrolu. Svobodu se snaží zneužít ve svůj prospěch a na úkor jiných lidí. A tak 
musíme dát velmi nahlas najevo, že mu to tak jednoduše neprojde. 

A s tím nám zatím budoucí generace moc nepomohou. To musíme my sami. Už kvůli nim.

Stanislav Stejskal

v Sedčicích dne 17.listopadu 2019
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Vážené čtenářky a čtenáři,
dovolte mi krátkou reakci na průběh minulého zastupitelstva, které i přes relativně klidný průběh 

zanechalo hořkou pachuť čehosi, co by se 30 let od sametové revoluce dít nemělo. 
Byli jsme svědky něčeho, co se dá špatně popsat, ale musí se zažít. Pan Sýkora se pokusil dost 

nevybíravým způsobem vyslýchat kolegu Stejskala kvůli údajnému „písku zdarma“, který měl obdržet, což 
je údajně podloženo doklady úhradě dopravy obecním traktorem. Pan Sýkora neváhal pátrat v účetnictví 
Obce a vytahat 7 let staré údaje o tom, kdy si pan Stejskal obecní traktor objednal. Netušil jsem, že 
zastupitelstvo je také lidový tribunál se starostou v čele…  

Zkrátka a dobře – dávejte si pozor, vážení spoluobčané, až budete nesouhlasit nebo kritizovat 
vládnoucí třídu na Obecním úřadě. Mohlo by se Vám stát něco podobného – pan Sýkora nebo jeho 
dcera by mohli vytáhnout, že jste si objednali a zaplatili (!) od Obce nějakou službu. Ať už dopravu 
traktorem, sekání trávy nebo odvoz materiálu.
Stejně tak by pan starosta mohl vytáhnout a řádně na veřejnosti proprat další služby, které pro Vás Obec 

udělala – například poskytnutí dotace na čističku odpadních vod, zalepení díry na příjezdové cestě k 
Vašemu domu, opravu nesvítící lampy ve Vaší ulici nebo že Vám odsouzení natřeli plot nebo vykopali 
porušenou kanalizaci. Sice jsou tyto služby od Obce očekávané a naprosto samozřejmé, protože 
proto tu Obec máme, ale nevadí. Stejně tak nevadí, že je poskytuje Obec Nové Sedlo, jako rozpočtová 
organizace a nikoliv firma Petr Sýkora, a. s., a jeho dcera jako společnice v rodinném podniku. 
Je smutné, že v roce výročí 30 let od pádu bývalého režimu musíme být svědky praktik šíření strachu za 

viditelně vydatné podpory členky strany vzešlé z Občanského fóra. Ale asi to tak občané chtěli a chtějí, 
když jim to nevadí a nijak neprotestují. Nebo se možná  zase bojí ozvat, aby si neuškodili, až půjdou na 
Obec s prosíkem či se zařizují jinak. Avšak právě atmosféra strachu ze msty politických vůdců činí z 
jednání pana starosty závan doby minulé, kdy občané drželi ústa a krok, pokud nechtěli mít problémy. 

Zastávám názor, že Obec v 21. století je tu pro všechny občany a měla by všem občanům bez 
rozdílu i sloužit a to bez kádrování a výčitek. Stejně tak zastupitelstvo není soud ani policie, aby 
někoho vyslýchala, vyšetřovala, obviňovala a veřejně pranýřovala. Stejně tak zastávám názor, že 
starosta by jako „hlava Obce“ neměl lhát. Bohužel, Petr Sýkora lhal opakovaně, avšak jeho lži lze snadno 
rozkrýt. Opětovně jsem byl nařčen z toho, že jsem v době výkonu funkce měl zakoupit „špatný“ mulčovač. 
Jelikož již nemám k dokumentům přístup, vyžádal jsem si žádost o dotaci, ze které byl mulčovač pořízen, 
kde byl zmíně konkrétní typ, který byl nakonec „vysoutěžen“ a to za cenu nižší než je cena ceníková! Jestli 
k mulčovači v tovární výbavě Obec dokoupila nějaké příslušenství není moje chyba, neboť dotaci na 
příslušenství čerpat ani nešlo. Naskenované dokumenty včetně záznamů ze zastupitelstva a bližší 
komentář k této „aféře“ naleznete na našich stránkách:
http://www.sedlo2018.cz/mulcovaci-stroj-jak-to-bylo-doopravdy/
Rovněž jsem byl napaden, že jsem nepředložil zastupitelstvu k mnou navrženým bodům dostatečné 

podklady. Tato výtka je však v kontrastu s tím, že k výstavbě hřiště u školy za 300 tis. Kč svépomocí jsme 
jako zastupitelé nedostali vůbec NIC a přesto jsme byli tlačeni ke schválení, protože je to přece „pro děti a 
školu.“ Rovněž ke směně obecních pozemků s jiným vlastníkem, nákupu nového služebního vozidla 
starosty a dodávky pro zaměstnance jsme neobdrželi NIC a schváleny byly v podstatě „bianco šeky“, kdy si 
pan Sýkora ve výsledku může za peníze nás všech koupit, vyměnit nebo postavit co bude chtít, ale 
odpovědnost padá na zastupitelstvo. 
Z výše uvedených faktů tedy nabývám dojmu, že odpor Petra Sýkory a jeho okolí k pořizování 

videozáznamů a žádostí o informace plyne zejména z faktu, že takto jej lze úspěšně usvědčit ze lží a

Zastupitelstvo jako lidový tribunál? 

Záznamy z jednání 
zastupitelstva naleznete 
na YouTube kanálu 
Sedlo2018, podklady k 
jednání a další 
informace na stránce 
www.sedlo2018.cz

desinformací, kterých se dopouští. Výmluvy na časovou náročnost a 
pracnost vyřízení pro zaměstnance nebo neobstojí vzhledem k tomu, 
že pro ně není problém vytáhnout na občany pár 7 let starých 
příjmových dokladů za pár set korun. Mimochodem, na úřadě si na 
vyřizování žádosti o informace najali poradce. Co je dovoleno 
koňovi, nebylo dovoleno … 
J. Zídek 

P.S. Toto není článek, který nebyl otištěn v Novosedelském 
zpravodaji. Ten naleznete zde:
http://www.sedlo2018.cz/alibismus-clanek-neotisteny-v-obecnim-

zpravodaji/
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Myslivecký spolek Žabokliky 
srdečně zve na

Poslední leč
V sobotu 7. 12. 2019 od 20:00 
v mysliveckém domě Žabokliky
Vstupné: 100,- Kč
Bohatá myslivecká tombola i jiné ceny
Hudba k tanci i poslechu, občerstvení

Kulturní servis – advent 2019
Vážení spoluobčané, 
rádi bychom Vám v tomto vydání nabídli informace o 
připravovaných akcích v našich obcích, ale také v širším 
okolí. Informace o akcích v Novém Sedle nebyly Obcí 
dosud zveřejněny a proto je neuvádíme. 
Veškeré informace čerpáme z veřejných zdrojů. Zdaleka 
se nejedná o úplný výpis a ani to nebylo účelem tohoto 
článku. Přejeme příjemnou zábavu. J. Zídek 

Neděle 1. 12. 2019
Bude v Kulturáčku Jednota Sedčice ve 
znamení Mikulášské nadílky a promítání 
filmů (vstup zdarma!):
15:00 Promítání pro děti: 

Ovečka Shaun 
17:00 Mikulášská nadílka
19:00 Posezení a promítání pro dospělé:
Film: Pepa (2018, v hlavní roli Michal 
Suchánek)
Pořádá: Spolek pro rozvoj Sedčic 
Časy se mohou změnit – sledujte náš 
Facebook!

Žatec
Datum Akce

1.12. 16:00 Slavnostní rozsvícení 
stromečku

2.12.16:15 Divadelní advent

1.12.-2.12. Staročeské vánoční 
trhy

5.12. 16:00 Mikulášská nadílka

8.12. 16:00
15. 12. 16:00

Koledy v podloubí ŽOK

22.12. 15:00
16:00

Program na ledě
Koledy na náměstí 
ŽOK

Termín Místo Akce

1. 12. od 
15:00

Libočany Rozsvícení 
Vánočního stromku

1.12.
17-18:30

Kostel Stětí 
sv. Jana 
Křtitele, 
Kadaň

1. adventní koncert 
(vážná hudba)

1.12. 13:00 Podbořany Adventní jarmark 
(začátek prodeje 
10:00)

1.12. od 
13:00

Krásný Dvůr Rozsvěcení 
vánočního stromku 
(koncert Tomáš Lóbl)

3. 12. 17:00 Chbany Rozsvícení stromečku 
ve Chbanech

7. 12. 15:00    
      17:00

Kaple 
Čeradice

Tvoření adventních 
věnců
Vystoupení dětí

Termín Místo Akce

7.12. Nepomyšl Mikulášský jarmark (Heidi 
Janků, Petr Kolář) 

8.12. 
14:00

KD Chbany Mikulášská zábava pro děti

1.12.
17-18:30

Kostel Stětí 
sv. Jana 
Křtitele, 
Kadaň

2. adventní koncert (folk)

10.12. 
14:00

KD Chbany Vánoční besídka nejen pro 
seniory

14.-15. 
12.

Gelenau, 
Sasko, 
Německo

Vánoční trhy – Gelenauer 
Weinachtsmarkt

23.12. 
14:00

OÚ Libočany Vánoční tvoření

Společný výlet na Vánoční trhy v 
Německu (partnerská obec Gelenau) v 

neděli 15. 12. 
V případě zájmu napište na 

zidek.jarda@gmail.com
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