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MĚSÍČNÍK Obecního úřadu Nové Sedlo

V

ážení spoluobčané, i v
dalším čísle Novosedelského zpravodaje Vám
opět přinášíme řadu informací a
zajímavostí z našich obcí.
Začal nám březen, dle předpovědi počasí, pohledem z okna už
vypadá, že nás zima opouští a
konečně začne jaro a s tím pro
většinu z nás práce na svých
zahrádkách. Opět se bude provádět svoz bioodpadu a rozmístění
kontejnerů na tento odpad. Dle
odezvy od občanů se tato služba
velmi osvědčila, proto v ní
budeme i nadále pokračovat.
V neděli v TV mě upoutala
jedna (mimo jiné) informace o
velkém úhynu stovek včelstvech
a víte z jakého důvodu? Prováděním chemických postřiků zemědělci na svých polích, kdy se
používají i prostředky, které se
rozprašují ještě i před květem
plodin, ve kterých se usazují.
Poté v době květu, kdy přilétají
včely na opylení do sebe dostávají
tyto chemikálie, které následně
přenášejí do úlu (napsal jsem to
zjednodušeně, nejsem včelař). A
tak si říkám, kde jsou ty "bojovníci" a ochránci naší matky
přírody? Toto jim nevadí? Toto
asi není pro ně důležité!
No…každý má jiné priority.
I nadále se těšíme na Vaše
příspěvky do Novosedelského
zpravodaje, kde máte možnost
nás ostatní spoluobčany seznámit se svými podněty či náměty,
co by se kde mohlo zlepšit.

Milí čtenáři, právě držíte v
ruce letošní druhé, tedy únorové
vydání Novosedelského zpravodaje. Letošní zima „nezima“ je
za námi, přichází předjaří. Očekáváme nástup slunečných dnů,
těšíme se na rozkvět prvních
jarních květin. Ale jaro můžeme
vnímat i jinak. Například Karel
Čapek ve svém fejetonu do
Lidových novin popsal posly jara
následovně:
Ženské myjí okna!
Od prosince je nemohly
omývat, protože by jim voda na
nich zmrzla; i hleděli jsme na svět
okny kalnými a zasmušilými,
oddávajíce se neveselým dumám.
A hle, nyní, i když se podíváme
oknem, vidíme obzory nápadně

Petr Sýkora, starosta
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jasnější a celý svět, i když tone v
blátě, tak nějak světlejší a čistší.
Následkem toho hledíme příštím
věcem vstříc a s větší důvěrou. A
když velebíme posly jara, nezapomeňme na ženy, jež myjí
okna.
Vy ale máte i jiné možnosti.
Jaro můžeme uvítat při tradičních
akcích, které se budou v měsíci
březnu konat. Můžete vyrazit na
procházku za prvosenkou jarní,
nebo se zúčastnit turnaje ve
stolním tenise či trojboji. Pokud
byste chtěli v tomto měsíci zajít
ještě na nějaký ten ples, máte
možnost vzít děti na maškarní.
Hlavně si jaro nenechte proklouznout mezi prsty.
redakce
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DPS Nové Sedlo
Když v roce 1999 vypukly
oslavy k 750. výročí obce od první
zmínky, byl slavnostně otevřen
Dům s pečovatelskou službou. Z
bývalé ubytovny pro česáče
chmele bylo vybudováno 11 bytů
pro seniory. Tento DPS je určen
lidem, kteří mají důchodový věk,
sníženou soběstačnost z důvodu
věku, chronické onemocnění či
zdravotní postižení, jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné
osoby (pečovatelská služba). Z
jedenácti bytů je zde deset bytů 1+1
a jeden 1+kk. V přízemí je kancelář
pro pečovatelky a z obou bočních
stran po dvou bytech. V patře je
zasedací místnost (kde se konají
kulturní akce, jako jsou předvánoční, MDŽ či jarní posezení,

ale také narozeninové oslavy
obyvatel domu), a zbylých sedm
bytů.
Pečovatelky, Bohuslava Dostálová a Hana Kovandová se o
seniory starají už od začátku a po
odchodu do důchodu pečovatelky
paní Bohuslavy Dostálové ji vystřídala paní Světlana Prokůpková.
Výhodou tohoto zařízení je
ordinace praktického lékaře a dříve
také dětské lékařky. Od začátku
sem dojíždí Mudr. Petr Vít a také
Mudr. Jaroslava Theuerová, později ji nahradila Mudr. Sabina
Králová a v současné době zde

ordinují Mudr. Petr Vít a Mudr.
Onřej Vít pro dospělé pacienty a
pro dětské pacienty zde byla Mudr.
Anna Fajfrová. Ta již z důvodu
malého zájmu přestala dojíždět za
malými pacienty.
Také je zde nejen pro obyvatele
DPS, ale i ostatní obyvatele obce,
knihovna. Na začátku zde půjčovala knihy paní Božena Tesárková,
později Koutníková. V roce 2008
šla paní Božena Koutníková
pracovat do Městské knihovny
Žatec a místo ní začala půjčovat
knihy čtenářům paní Hana Kovandová a tak je tomu i dnes.
Byty se tedy obsadily v roce 1999 a
od té doby během let se zde již
zabydlelo 46 seniorů.
V současné době zde žije deset
obyvatel, z toho sedm žen a tři
muži. Jsou jim poskytovány služby
dle jejich potřeby a přání. Jde
vesměs o nákupy z nedalekého
Žatce, praní a žehlení prádla,
úklidy bytů apod.

Čtenářka ze Žatce je shodou
okolností bývalá zdravotní sestřička pana doktora Mudr. Petra
Víta, jezdila do Nového Sedla od
začátku a byla velice oblíbená
našimi seniory, neboť byla k lidem
vždy vstřícná a ochotná; a stále na
ni vzpomínají.

paní L. Weibergová
V DPS bydlím od r. 2004.
Přestěhovali jsme se sem s manželem Vítěslavem z Břežan.
Mám se tu velice dobře, přestože
na začátku po nastěhování nebylo
vše růžové, časem se to zlepšilo,
mám zde skvělé sousedky a spolubydlící, se kterými se dennodenně
stýkáme, povídáme si a je nám
dobře. Odešel mi můj milovaný
manžel, musela jsem se s tím smířit
Mudr. Petr Vít
Jezdím do Nového Sedla rád. a dnes už jen ráda vzpomínám na
hezké chvíle s ním. Jsem po těžké
Jsou tu hodní lidé.
operaci páteře a dříve jsem ráda
chodila na blízkou zahrádku, kde
jsme si udělali hezké sezení a
strávili tu krásné chvíle. Dnes mi
zahrádka a hospodářství velice
chybí, ale jsem ráda, že po operaci
aspoň mohu, i když s chodítkem,
chodit.

Hana Kovandová
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napsali jste nám...

Čističky odpadních vod (ČOV)
Po přečtení článku listu V
SEDLE od p. Jiřího Černého
z ledna 2020, mi to nedá a
musím na něj reagovat. Jedná
se o dotace na výstavbu ČOV
pro občany, kteří nemají
možnost na připojení ke
kanalizaci.
MŽP již v roce 2018 vyhlásilo dotační program na
ČOV pro občany ve spolupráci s OÚ jako garanty této
akce. Jelikož bývalé vedení
OÚ mělo ve svém volebním
programu i čističky, tak jsem
osobně p. ing. Zídkovi předal
počátkem roku 2019 veškerou dokumentaci potřebnou k
podání žádosti o dotaci na

vybudování ČOV v našich
obcích. Bylo mi přislíbeno,
že se OÚ bude tímto
problémem zabývat. Tímto
ale celá věc skončila a nikdo
se již touto problematikou
nezabýval.
Takže nechápu, proč se
nyní dává za úkol současnému vedení OÚ, aby urychleně řešilo tento problém,
když to mohlo udělat již
předešlé vedení OÚ.
Když se každý ohání
informovaností, tak je také
potřeba tyto informace sdělovat nezkresleně a pravdivě.
Zdeněk Hostaša,
Břežany 23

Pořizování záznamů
Vážení spoluobčané,
přemýšlel jsem, zda se
pořizováním videozáznamů
při zasedání ZO Nové Sedlo
p. J. Zídkem vůbec zabývat
nebo si říci "však oni se
utlučou sami " Nakonec jsem
se rozhodl, že k tomu napíši
pár slov. O co se tedy jedná:
Již před minulými volbami,
kdy probíhala předvolební
kampaň SNK: Společně za
rozvoj tradičního venkova,
jak děláme vše špatně, měla
současná opozice také jeden
"důležitý“ ne-li stěžejní bod
ve svém volebním programu,
a to přímý přenos ze zasedání
zastupitelstva obce a transparentnost Po volbách, v
čele s p. J. Zídkem, se konalo
několik zasedání a přímý
přenos a ani pořizování
videozáznamu se nekonalo,
přeci nebudou plnit co slíbili,

že… A hle, jen co byl v dubnu
odvolán pan Zídek a byl
ukončen tento nepodařený
experiment, hned při květnovém zasedání pan Zídek
pořizoval záznam a umísťoval ho na stránky jejich
spolku - je zvláštní, že
najednou to šlo, i když tím
porušoval zákon. Mně osobně, že nás někdo natáčí
nevadí, aspoň existuje důkaz
o tom, že opozice jen kritizuje, ale navrhnout nic
pořádně neumí. Co mi přijde
úsměvné, že na záznamu jsou
vidět pouze „šermující“ ručičky pořizovatele záznamu
z celé protistrany. Nepřijde
mi toto moc transparentní,
ale když se má protistrana
potřebu schovávat…proč ne.
Také se Vám to zdá úsměvné? Nejste jediný, kdo si z
této situace dělá legraci.
Petr Sýkora, starosta

Kritizovat - to znamená usvědčit autora,
že to nedělá tak, jak bych to dělal já,
kdybych to uměl.
K. Čapek
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Zdravím, po shlédnutí záznamu z lednového zasedáni, mě donutilo trochu reagovat. Než se dostanu k dotyčnému tématu,
tak mam připomínku k samotnému nahrávání.
Ohnisko nahrávání je směrováno pouze na
střed a pravou stranu. Opoziční zastupitele
tam skoro nejsou vidět a pana Zídka pouze
slyšíme. Když už záznamy, tak kvalitní,
nemohl by někdo vyměnit kameramana,
prosím?
A teď k tomu, k čemu jsem se chtěla dostat,
jedna se o přiděleni bytu v Sedčicích. Od
opozičních zastupitelů jsem ze záznamu
slyšela, že by chtěli do zmiňovaného bytu
umístit paní, která bydlí v bytovce v Sedčicích
a ze zdravotních důvodů by chtěla byt ne v
poschodí. Docela mě jejich argumenty pro
paní překvapily. V úplně stejném bytě jsem
bydlela sama s dětmi, byt této kategorie není
pro člověka, který má zdravotní nebo jiné
potíže. Tento byt, o kterém se jednalo na
zastupitelstvu, má nějaké potřeby, ať už s tím,
že se tam topí tuhými palivy, to znamená,
chodit si pro dřevo, sekat si ho, obstarávat si
ho, tahat kýble s uhlím a zpět kýble s popelem.
K bytu patří i velká zahrada a dvorek, které
taky potřebují nějakou údržbu, a ne aby to tam
pustlo. Nemyslím si, že by opoziční
zastupitelé paní pomohli, spíše naopak. Asi by
bylo na miste hledat jine řešení. Pak měla
zájem o byt rodina, která bydlí v Sedle. Znám
je od vidění, chodím okolo jejich obydli, takže
vidím, že si svépomocně zvelebují obecní
prostory patřící k bytu. Z katastrofálního
dvorku si udělali posezení a menší zahrádku.
Nevidím důvod, proč opoziční zastupitelé
hlasovali proti přidělení tohoto bytu této
rodině, když už z minulosti se ví, že tato rodina
není problémová, platí řádně nájem a určitě
plno věcí si udělá sama. Vždyť to vidíme, když
jdeme okolo. Ale opozice to vidí asi jinak: A
just ne :-).
Jaroslava Holičová

SVOZ BIOODPADU
Od 24.2.2020 začal svoz bioodpadu,
který bude svážen v obcích každé
pondělí. V obcích Číňov, Žabokliky,
Chudeřín, Břežany jsou opětovně
umístěny velkoobjemové kontejnery
na bioodpad.

NOVOSEDELSKÝ ZPRAVODAJ
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HISTORIE
Československá měnová
reforma
Československá měnová reforma z roku 1953 byla měnová
reforma československé koruny
provedená 1. června 1953, kterou
se tehdejší komunistická vláda
snažila dosáhnout znehodnocení
měny, vypořádat se s přídělovým
systémem, zastavit černý trh a také
snížit poměr poptávky vůči chudé
poválečné nabídce. Tehdejší mocí
byla reforma prezentována jako
vítězství "pracujícího lidu" a úder
buržoazii, důsledkem však bylo
znehodnocení úspor, propadnutí
vázaných vkladů všeho obyvatelstva a pokles jeho životní úrovně.
Anulováním dluhů státu vůči
domácímu obyvatelstvu šlo o
faktický státní bankrot.
Tolik se o měnové reformě
můžete dočíst na https://cs.wikipedia.org/. Jak probíhala měnová

reforma v Novém Sedle popisuje
kronikář obce pan Antonín Nikrle:
Dne 1. června 1953 byla v ČR
provedena peněžní reforma a
zrušeny lístky n potravinářské a
průmyslové zboží, které byly v
platnosti 14 let. Všem občanům
bylo vyměněno po 300,- Kčs ve
starých penězích na osobu v
poměru 5 Kčs starých peněz na 1
Kčs nových peněz, tj. bez zkrácení.
Hotovosti nad 300,- Kčs jim byly
vyměňovány v poměru 50 Kčs
starých peněz za 1 Kčs nových
peněz. Tímto dnem byly dány do
oběhu i nové peníze vzoru 1953 a to
bankovky 100,- Kčs, 50,- Kčs, 25,Kčs a 10,- Kčs, státovky po 5,- Kčs,
3,- Kčs a 1,- Kčs a kovové mince25
hal., 10 hal., 5 hal., 3 hal. a 1 hal.
Výměna peněz se prováděla na
poštovním úřadě v Žaboklikách ve
dnech 1. až 4.6.1953. Staré peníze,
které v této době nebyly vyměněny,
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pozbyly platnosti. Na p.ú. v
Žaboklikách bylo vyměněno peněz
za 3.000.000,- Kčs (nové). Někteří
lidé vyměňovali desetitisícové
částky (jednotlivec až 70.000,Kč). Kronikář však viděl, po
4.6.1953 u lidí ještě mnoho
tisícových bankovek starých peněz
nevyměněných, které byly bezcenné. Několik takových tisícových
bankovek starých peněz si vzájemně ukazovaly během června i
děti ve škole. Cizina se snažila
peněžní reformu narušovat např.
tím, že do republiky byly na
balóncích pověšené posílány svazky tisícových bankovek starých
peněz v období výměny. Např.
občan Václav Fefrčík, dělník z
Nového sedla 85, nalezl na poli
balíček s 20.000,- Kčs, které odevzdal na SNB. Zrušení lístkového
systému přivítali všichni občané s
nadšením. Měnová reforma, jak
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nutno podle pravdy poznamenat,
byla přijata sice ukázněně, ale jako
jistá oběť, kterou teprve čas a
poctivá práce zacelí.
Také ve školní kronice obce
Břežany je krátká zmínka o měnové

povděkem.
reformě:
Dne 31. května 1953 bylo zruPodle školních kronik obcí
šeno vázané (lístkové) hospoBřežany a Nové Sedlo
daření. Zároveň byla upevněna
zpracovala Vl. Kubelíková
naše koruna. Všechen pracující lid
přijal toto provedené opatření s

TJ NOVÉ SEDLO
Chtěl bych tímto pozvat všechny fanoušky na
Vážení fotbaloví fandové, turnaj MH CIRUS v
Postoloprtech skončil pro naše fotbalisty výborným první domácí zápas, kdy nebude nouze o slosovatelné
výsledkem. Přestože výkony našeho týmu v turnaji vstupenky, výborné pivo, klobásu na grilu a hlavně na
nebyly mnohdy ideální, obsadili sedelští fotbalisté mistrovské utkání nejnižší krajské soutěže.
výborné druhé místo, z celkových devíti účastníků.
MH CIRUS CUP
Výsledky posledních dvou utkání najdete ve
Peruc – Sedlo – 4:2
sloupečku pod článkem. Poslední přípravné utkání
Lišany – Sedlo – 1:2
sehráli naši fotbalisté na umělé trávě v Kryrech proti
Zápasy v březnu
tamnímu týmu. Výsledek poslední přípravného
Osek – Sedlo – 7.3. od 11h
ovšem ke spokojenosti nevedl, když naši fotbalisté
Sedlo – Podbořany – 14.3. od 10:30h
prohráli s okresním týmem 4:2.
Blažim – Sedlo – 21.3. od 11:30h
O tomto víkendu už startuje jarní část sezóny
Sedlo – Chlumčany – 28.3. od 10:30h
2019/2020, kdy naši hráči zajíždějí na hřiště silného
Oseku. První domácí zápas sehrají naši fotbalisté
Jakub Černý
proti celku z Podbořan a to 14.3. od 10:30h.

PRODEJNÍ SKLAD
TĚSTOVIN
OBILOVIN
SLUNEČNICE

Pranostika na měsíc BŘEZEN

V Novém Sedle, ul. Příkrá čp. 97
Kontakt:
Hruboš Karel
-607 208 190
Hrubošová Miroslava -721 018 095

Objednávky e-mailem:
hrubos.karel@seznam.cz
Prodej časově neomezen

Kolik mlh v březnu k nebi
stoupá, tolik bude ještě mrazů
po velikonocích.
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