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MĚSÍČNÍK Obecního úřadu Nové Sedlo

V

ážení spoluobčané, opět
Vám bylo doručeno nové
číslo Novosedelského
zpravodaje. I v této nelehké době
se budeme snažit Vám přinést
informace z našich obcí. Bohužel,
když jsme v uplynulých měsících
plánovali kulturní a investiční
akce na letošní rok, nikdo nemohl
předpokládat, že nás zaskočí
takováto situace, která ovlivní náš
život. V současné době nevíme,
zda nám budou přiděleny některé
dotace, o které jsme žádali. Z
tohoto důvodu jsme museli, dle
momentální situace, upravit provádění některých akcí. Bohužel i
ve věznici jsou přísnější opatření z
důvodu koronaviru, proto nemohou odsouzení chodit do práce.
Dále pak nevíme, kdy se budou
moci uskutečnit kulturní akce.
Nikdo z nás nemohl ani ve snu
předpokládat, co nás postihne a
tímto bych chtěl moc poděkovat
všem ženám, které se nám, pro
naše občany, snaží pomoci šitím
roušek, kterých je stále nedostatek, třebaže něco málo dostáváme
od Krajského úřadu Ústeckého
kraje, včetně dezinfekce. Dále pak
děkuji všem, co dodržují nařízení
Vlády ČR a jejich opatření.
Věříme, že se tato situace začne
postupně zlepšovat, všeho bude
dostatek a že naši politici budou
dělat vše, co je v jejich silách, aby
se nám život vrátil do normálu.
Těšíme se na Vaše příspěvky do
Novosedelského zpravodaje, kdy
máte možnost seznámit nás
všechny svými postřehy, náměty,
ale také i stížnostmi.

Vážení čtenáři zpravodaje,
březnové číslo Novosedelského
zpravodaje, které se vám dostává
právě do rukou, je ze zcela
samozřejmých důvodů jiné, než
čísla minulá. Převážná část jeho
obsahu je věnována jednomu
tématu, nemoci, která zasahuje
do našich životů ve všech oblastech – koronaviru.
Kvůli pandemii koronaviru
vláda vyhlásila zákaz volného
pohybu na území celé České
republiky s některými výjimkami. A mnohým z nás vyvstal
problém - co by měl člověk dělat,
aby se doma „nezbláznil“?
Samozřejmě, že možností je
mnoho a my je tady nechceme
všechny vyjmenovávat. Je jenom
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na nás, jestli budeme uklízet, řešit
staré resty, číst nebo pomáhat
druhým. Volný čas můžeme trávit
s rodinou, nebo každý sám u
počítače nebo displeje telefonu.
Nudu si můžete také zpestřit
vycházkou a v přírodě.
Náš život se změnil od základu. Jsme doma, nevídáme se s
rodinou, s přáteli. Vidíme bezprostřední denní problémy, zavřené školy, zrušené akce, nucené
volno. Všichni to chápeme, ale
každému z nás něco chybí. Ale
jednou tahle doba koronavirová
skončí a my se vrátíme mezi lidi.
Půjdeme do kina, na kávu, na
točené pivo, ke kadeřníkovi, k
babičce….. A bez roušky.
redakce

OZNÁMENÍ
v souvislosti s usnesením Vlády ČR č. 87/2020 Sb.
Obecní úřad Nové Sedlo

otevřen pro veřejnost v úřední dny:
osobní kontakt omezit jen na zcela nevyhnutelné případy
pondělí
středa

09.00 - 10.00 hod.
16.00 - 17.00 hod.

mimo uvedené dny do odvolání
UZAVŘENO!
K dispozici je možnost telefonické (e-mailové) konzultace:
Petr Sýkora, starosta
mob.: 602 650 788
e-mail: starosta@nove-sedlo.cz
Kamil Dostál, místostarosta
mob.: 720 733 852
Dita Sýkorová, admin. pracovnice mob.: 601 146 751, 415 786 113
e-mail: obec@nove-sedlo.cz
Helena Filipová, účetní
mob.: 602 227 704
Děkujeme za pochopení.

Petr Sýkora, starosta
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Moje rouška chrání
tebe, tvoje rouška
chrání mě
Pokrývky úst a nosu jsou
na veřejnosti povinné od 19.
března. Můžeme nosit zdravotnickou roušku z lékárny,
ale počítají se i šátky, šály
nebo bavlněné roušky ušité
doma. Roušky jsou však
nedostatkové zboží, proto se
do jejich šití zapojily všechny šikovné ženy v České republice. K šicím strojům
zasedly také pracovnice Domu s pečovatelskou službou
v Novém Sedle, ale i další
ženy, které doma šijí roušky
pro svoje rodiny, přátele, ale
také pro lidi z našich obcí.

Omezení volného pohybu osob
Pokud o tyto roušky
máte zájem
kontaktujte prosím
starostu obce, tel. číslo
602 650 788 nebo DPS
(p. Kovandovou nebo
Prokůpkovou) na tel.
čísle 607 515 270.
Velký obdiv a díky patří
všem občanům, kteří se
aktivně zapojili do šití roušek
a prosíme ty, kteří je stále
odmítají - jejich nošením
chráníte sebe i své blízké, bez
roušky ohrožujete své okolí.
Nosit roušku je v těchto
dnech zcela normální!

Vláda vyhlásila z důvodu ohrožení
zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu
koronaviru na území České republiky
nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne
12. března 2020 na dobu 30 dnů, tj. do 11.
dubna. S platností do 11. dubna 2020 do
6:00 je také zakázán volný pohyb osob na
území celé České republiky s některými
výjimkami. Lidé musí dodržovat přísná
opatření, mezi nimiž je i dodržování
dvoumetrového odstupu, na veřejných
místech je povolen pobyt nejvýše ve dvou
(s výjimkou členů domácnosti).
Bohužel i u nás se setkáváme i s lidmi,
kteří toto nařízení porušují a často situaci
podceňují. Tímto chováním neohrožují jen
sami sebe, ale i své okolí. Neřešte prosím,
jestli je toto opatření správné nebo kdo ho
nařídil - dodržujte ho.
redakce

redakce

Uklízíte po svém psovi?

Dodržování vyhlášek a
Určitě se to stalo každému z nás. Jdete
nařízení
ven, ať již do práce, na nákup, na
procházku, a domů si na botách donesete
psí navštívenku.
Zámecký park v Novém Sedle byl
revitalizován, obecní úřad zde nechal
umístit lavičky, odpadkové koše, pravidelně provádí jeho údržbu. Hlavním cílem
bylo zkulturnit životní prostředí, aby se
děti měly kde proběhnout a aby si zde lidé
mohli při pěkném počasí na chvilku
sednout a odpočinout.
Spokojenost občanů kazí jen jedna věc.
Nic proti tomu, že sem pejskaři chodí
venčit své mazlíčky, ale park by rozhodně
neměl sloužit jako psí záchod. Pokud se tak
stane, měl by majitel po svém psovi uklidit.
Jinak se může stát, že za chvíli nebude kam
šlápnout. Mít psa přináší radost i užitek, ale
znamená to také uklízet po něm. Nejde
jenom o dobrou vůli, ale o povinnost danou
občanským zákoníkem.
Uklízejte prosím po svých psech, není to
ostuda. Ostuda je nechat psí výkaly ležet na
chodníku, na trávníku, v parku nebo na
pískovišti. V současné době je prováděn
úklid parku, obecní úřad doplňuje
odpadkové koše. Nikdo z nás určitě
nechce, abychom museli zakázat přístup
psů do parku.

Počasí na to sice nevypadá, ale je tady jaro a s ním i
práce na zahrádkách. Připomínáme všem našim občanům, že stále platí Obecně
závazná vyhláška č. 2/2012, o
ochraně nočního klidu a
regulaci hlučných činností,
kterou se mimo jiné stanoví,
že o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu
je každý občan povinen se po
celý den zdržet používání
zařízení a přístrojů způso-

bujících hluk (např. sekaček
na trávu, cirkulárek, motorových pil a kos, křovinořezů,
vrtaček, drtiček větví apod.).
Upozorňujeme také chovatele, aby nenechávali volně
pobíhat slepice na veřejném
prostranství. Není moc příjemné vyhýbat se slepičincům
a dívat se na rozhrabanou
zeleň. Je až zarážející, že
ačkoliv chovatelé slepic mají
dostatek soukromého pozemku kam slepice vypustit,
přesto je nechají volně pobíhat
na obecní zeleni.
redakce

Rušení společenských a jiných akcí
Ve zpravodaji vás pravidelně informujeme o akcích, které
proběhly v minulém období. Tentokrát vás bohužel musíme
informovat o akcích, které se neuskutečnily. Z důvodu opatření
proti šíření nákazy koronavirem a dodržování nařízení vlády,
podle kterého je nutné omezit setkávání lidí na nezbytné
minimum, byly zrušeny všechny hromadné akce, které byly
naplánovány na měsíc březen.
Neuskutečnil se tradiční Trojboj, Maškarní den pro děti, 13.
ročník turnaje ve stolním tenisu o putovní pohár „Anička“,
neprobíhají ani fotbalová utkání. Pravděpodobně se
neuskuteční ani Pálení čarodějnic, nevíme, jestli bude možné
uspořádat Dětský den a další tradiční akce. Společenský život
obce se zastavil až do odvolání.
redakce

redakce
strana 2

NOVOSEDELSKÝ ZPRAVODAJ

Honba za prvosenkou jarní
Tradičně se v Novém Sedle u kapličky
vítalo Jaro. Počasí sice ještě moc jarní nebylo,
ale to nebránilo tomu, aby se vyšlo na delší
procházku, opekl buřt na ohni, popíjel čaj s
citronem a k tomu nechyběla dobrá nálada.
Díky patří všem, co se postarali o to, aby se
tato příjemná a veselá akce mohla opět po
roce uskutečnit.
Eliška Dostálová

Tato nemoc nám
toho hodně bere, ale
zároveň nám toho
hodně dává. Dává
nám možnost se
polepšit, naučit a
pochopit, co je v životě
nejdůležitější.
Nepromarněme tuto
možnost, třeba je tou
poslední.

Základní škola nenechá žáky
zahálet
10. března si žáci vyslechli zprávu o
uzavření školy z důvodu šířící se koronavirové nákazy. Pro žáky je denně na
webových stránkách připraveno učivo a
úkoly, které musí vypracovat a elektronicky
zaslat ke kontrole příslušným vyučujícím.
Rády bychom poděkovaly rodičům za
aktivní přístup k výuce a dále bychom chtěly
nabídnout možnost využití konzultačních
hodin, které jsou zveřejněné na našich
webových stránkách. "Společně to zvládneme".
Mgr. Lenka Riedlová - učitelka ZŠ

HISTORIE:
Ze šesti vesnic tvořících obec Nové Sedlo
jsou nejstarší Břežany - 7. března letošního
roku uplynulo 835 let od první písemné
zmínky o této obci. Podle listiny ze 7.3.1185
vzal papež Lucius v ochranu statky a
pozemky bavorského kláštera ve Waldsassenu, které se nacházely v Čechách. K
tomuto klášteru patřila i malá ves Prin, která
je podle jednohlasného prohlášení historiků
dnešní obec Břežany. V tomto čísle
zpravodaje vám přinášíme stručný přehled
dějin této obce v datech.
Vl.Kubelíková, kronikářka
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DĚJINY BŘEŽAN V DATECH
7. března 1185
31. prosince 1332
kolem roku 1360
1361
1365
19. března 1365
1388
před rokem 1422
1490
1694
1704
1750
1804
8. listopadu 1842
kolem roku 1848
1888
1958
1960
V sedmdesátých letech
1999

první zmínka o obci
král Jan Lucemburský udělil část Břežan jako léno Fridrichu z Egenberka
vymohl klášter ve Waldsassenu, že k Břežanům náležející kostel byl povýšen
na samostatný farní kostel
král Jan Lucemburský potvrdil udělení části Břežan Fridrichu z Egenberka
byla zbudována nová fara v Břežanech
odškodnil opat Johann I. z Waldsassenu faráře ze Soběsuk za odloučení od
Břežan
prezentuje Sigismund z Koldic pro zdejší kostel nového faráře
vlastnil Mathias Koblenczer, žatecký občan, několik úroků z Břežan
měly Břežany patřit dědickému podílu Jana Hasištejnského z Lobkovic
socha Panny Marie Bohorodičky na návsi v Břežanech
První písemný záznam o zdejší škole ve farní matrice v Žaboklikách, kde čteme
o pastoru Pleglovi, který zemřel v r 1704 ve věku osmdesáti let. Je tedy možné,
že tento učitel vyučoval v Břežanech na církevní škole.
kostel sv. Šimona a Judy byl pod duchovním pastýřem Johannesem Pecherem
přestavěn
ve farní matrice je zaznamenán břežanský učitel Wenzel Karl. Od kdy a jak
dlouho zde učil není známo.
v Břežanech se narodil wagnerovský operní pěvec Eugen Gura
patřila obec k panství v Krásném Dvoře, později je statek v Břežanech v
majetku hraběte Černína
byla nově postavena budova nové školy na místě staré školy
kostel sv. Šimona a Judy je chráněn jako kulturní památka České republiky
v rámci vyhlášení územní reorganizace měla obec Břežany připadnout k
novému okresu Chomutov, na žádost občanů Břežany zůstaly obcí nového
okresu Louny
byla obec sloučena do integrovaného svazku obcí s obcemi Nové Sedlo,
Chudeřín, Břežany a Číňov
byly na kostel svatého Šimona a Judy instalovány věžní hodiny
Výňatek z knihy Kronika Obcí Nové Sedlo,
Břežany, Číňov, Chudeřín, Sedčice, Žabokliky

Pranostika na měsíc
DUBEN
Je-li duben pěkný, bude květen
ještě lepší.
PRODEJNÍ SKLAD
TĚSTOVIN
OBILOVIN
SLUNEČNICE
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
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