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MĚSÍČNÍK Obecního úřadu Nové Sedlo

V

ážení spoluobčané, i v této
nelehké době jsme pro Vás
připravili další vydání Novosedelského zpravodaje, abychom Vám mohli přinést novinky o
životě v našich obcí. Přesto, že
došlo k některým omezením,
snažíme se zajistit činnosti tak, aby
pokud možno vše fungovalo.
Proběhlo již první sekání zelených ploch, které letos ale nebudeme provádět tak často z důvodů,
jak doporučují odborníci. Aby
nedocházelo k rychlému usychání
ploch, ale spíše k zadržování vody v
půdě. Kde se bude sekat častěji a
pravidelně tak ve škole, v parku,
dětské hřiště atd. vše dle momentální situace. V budově školy v
Novém Sedle byla provedena výměna světelných těles v učebně
MŠ. V měsíci květnu je naplánována dodávka a montáž klimatizace do učeben, aby žáci měli
lepší podmínky při výuce. Jistě jste
si povšimli, že byl proveden nátěr
plotu u budovy školy. V ulici
Sadová byl osazen stožár veřejného osvětlení (na žádost občana)
tak, aby bylo zajištěno lepší
osvětlení uvedené ulice. V dohledné době v této ulici bude provedeno
zaasfaltování po výkopech. Dále
pak byl v obci Žabokliky a Sedčice
osazen měřič rychlosti.
Kdy a jaké budou uskutečněny
kulturní či sportovní akce zatím
stále nevíme, vše záleží na tom,
jaká bude situace ohledně koronaviru.
Závěrem bych Vám chtěl popřát
krásné jarní dny plné slunce ale
občas i deště, klidu a pohody.
Petr Sýkora, starosta

Vážení čtenáři zpravodaje,
když jsme zpracovávali březnové
vydání zpravodaje, doufali jsme,
že to dubnové bude jiné, normální. Bohužel koronavirus
rozhodl jinak. Této tématice se
nevyhneme ani dnes. V březnu se
změnil život nám všem, změnily
se naše plány osobní, rodinné i
pracovní. Zažili jsme nejpodivnější Velikonoce v životě.
Nikde jste neviděli koledníky
putující po vesnicích s pomlázkou
od domu k domu, nikdo si
neodnášel výslužku. Život v
našich obcích se zpomalil.
Dnes vláda sice uvolňuje mimořádná opatření a snaží se
pomalu vrátit zemi do normálního
stavu, ale koronavirus tady s námi
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bude ještě dlouho. Děti, které
navštěvují novosedelskou školu
zatím sedí doma nad úkoly, ale
jejich návrat do školních lavic je
již naplánován na 25. května.
Zahájit provoz by měla i mateřská
škola. Do autobusu můžeme
nastupovat předními dveřmi a
cestující musí mít platnou jízdenku. Za splnění přísných hygienických podmínek jsou povoleny
kulturní nebo sportovní akce.
Přesto bychom se měli chovat
stále zodpovědně. I když se
opatření uvolňují stále to neplatí
pro rizikové skupiny populace,
které ještě musí zůstat doma. A
stejně zodpovědně by se měli
chovat i ti, kteří s těmi rizikovými
sdílejí společnou domácnost.
redakce

OČKOVÁNÍ PSŮ
(ordinace MVDr. M. Klečka, Postoloprty - MVDr. Truksová)

Ve čvrtek 14.5.2020 proběhne očkování psů
(prosíme o dodržení nařízení - rozestup 2m, roušky)

Nové Sedlo - v 19.00 hod. - náves
Sedčice - cca v 19.30 hod. - náves
SVOZ ODPADU
Obecní úřad v Novém Sedle
zajišťuje dvakrát v roce svoz
nadměrného odpadu, a tak
pomáhá obyvatelům zbavit se
bezplatně velkoobjemového odpadu. Občané nemusí odpad
odvážet do sběrného dvora v
Žatci, ale pouze ho odloží v
blízkosti svého bydliště. Obyvatelé všech obcí (mimo Nového
Sedla) zanechávají odpad na
určeném místě a zaměstnanci
obecního úřadu ho odvážejí do
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přistavených kontejnerů v Novém
Sedle. Tuto sobotu bylo odpadu
tolik, že ho nestačili odvézt
všechen v sobotu, proto jeho
zbytky byly odvezeny v pondělí
dopoledne. Celkem byly sebrány
4 kontejnery odpadu.
Od 24. února je také zajišťován sezónní svoz odpadu ze
zahrad, a to především trávy, listí,
uschlých rostlin apod. V Novém
Sedle se svoz provádí každé
pondělí, proto prosíme znovu
®
občany – dávejte,
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každý může zdarma vyzvednout
bioodpad před svůj dům až v
Dezinfekční přípravek
neděli, aby se nepovaloval na ulici Anti-Covid k vyzvednutí na podatelně úřadu. Otevírací
doba je v pondělí a ve středu od
několik dní. Části dřevin (větve,
na OÚ
09.00 do 17.00 hodin, případně se
části kmenů či keřů) ukládejte
Koronavirus v Česku je momůžete domluvit na telefonním
vedle ostatního odpadu, svážejí se
mentálně na ústupu, přesto musíme
čísle 602 650 788. Na obecním
zvlášť. Děkujeme.
všichni dbát na prevenci, jejímž
úřadě nebo v DPS je také dostatek
redakce
základním pravidlem je hygiena.
roušek. Tyto roušky jsou určené k
Poděkování
Každý z nás udělá pro vlastní
Touto cestou bych chtěla podě- ochranu nejlépe, když bude dů- opakovanému použití, a je nutné je
kovat pečovatelkám DPS v Novém sledně dodržovat základní hygie- pravidelně sterilizovat vyvářením
Sedle paní H. Kovandové a paní S. nická pravidla – časté mytí rukou, a přežehlením po obou stranách.
Prokůpkové za poskytnutí ušitých nedotýkat se rukou nosu, tváře ani Starším nebo nemocným osobám
roušek. Obci Nové Sedlo za daro- očí a bez očištění dezinfekcí nebo dovezou zaměstnanci OÚ na požádání dezinfekci nebo roušky
vání dezinfekce.
rukavic se nedotýkat předmětů,
domů
Anna Šafránková, N.S.
kterých se dotýkali cizí lidé.
Upozorňujeme také, některé
Bohužel ceny za dezinfekci
...zamyšlení se
zdravotní pojišťovny poskytují
nebo roušky od začátku roku
Již pomalu tři měsíce žijeme v
příspěvek nejenom na vitamíny,
podmínkách, které nikdo nemohl výrazně vzrostly. Z tohoto důvodu ale v souvislosti s koronavirovou
předvídat, je to něco nového, co tady se Obecní úřad v Novém Sedle infekcí i mimořádný příspěvek na
u nás, ve světě nebylo 100 let. Velmi rozhodl vyjít svým občanům vstříc úhradu dezinfekčních přípravků.
redakce
oceňuji naši vládu, která k tomu a zajistil pro ně dezinfekční
přijala řadu opatření, které nás sice přípravek Anti-Covid, který si
dost omezovali a některé stále ještě
omezují, ale raději budu nosit půl Provoz knihovny v Novém ni zájemci se mohou telefonicky
roku roušku, než aby tady umírali
domluvit s knihovnicí paní Hanou
Sedle
tisíce obyvatel naší republiky. Je
V pátek 13. března 2020 se na Kovandovou (telefon 723 911
zajímavé jak někteří opoziční dobu několika týdnů mimo jiné 083), která vám knihy doveze.
politici, o kterých na začátku uzavřely i naše knihovny. Usne- Všechny knihy jsou dezinfikovyhlášení nouzového stavu, nebylo
sením vlády z 23. 4. o uvolňování vány, vrácené knihy jsou zařazeny
ani vidu ani slechu, najednou
některých podnikatelských a dal- do knižního fondu až po uplynutí
dostávají ve sdělovacích prostředších činností bylo od pondělí 27. 4. čtyřdenní karantény.
cích prostor, aby vyjadřovali svůj
Tak kdy jindy než v této době,
možné provoz knihoven znovu
názor a ten většinou zní, jak by to
kdy
se na nás z médií valí jedna
oni dělali lépe a ještě lépe, ale plán otevřít. Konečné rozhodnutí je na negativní zpráva za druhou, je
konkrétním zřizovateli, který musí
nemají žádný.
zajistit
dané hygienické podmínky ideální čas na to otevřít knihu a
A tak jsem si i vzpomněl na naší
pustit se do čtení.
opozici, o které jsme naposledy tak, aby knihovna byla na otevření „Buďme vděční za knížky, dokud
slyšeli v lednu na zastupitelstvu a od připravena.
ještě jsou. Já vím, že čtečka je
Protože knihovna v Novém
té doby nic ani "ťuk". Nevychází
modernější,
levnější a skladnější.
jejich plátek, tak ani nevíme, zda tu Sedle se nachází v prostorách Ale knížka je každá jiná, nikdy jí
opozici ještě máme. Samozřejmě že Domu s pečovatelskou službou,
nedojdou baterky a voní.“ —
s námi nemusí v ničem souhlasit tak, bylo rozhodnuto provoz zatím
Marek Eben
jak to předváděli, ale že ani jeden z nezahájit. To ale neznamená, že
Vl.Kubelíková
nich se neozve obci či "svým čtenáři přijdou o své knihy. Všichvoličům", se kterými mají "smlouvu
Něco málo o rybářském kroužku v roce 2020...........
s občanem", aby projevili aspoň
Vzhledem k situaci, která nás velmi omezila, rybářský kroužek
nějaký zájem o "své" voliče nebo
nefungoval
tak, jak by měl, ale i přes omezení se scházet, učit se a
zda obec nepotřebuje jejich pomoc.
zkoušet
rybářské
dovednosti, složilo 5 děti rybářské zkoušky a tím
Alespoň nám všem teď ukázali, o co
jim tu celou dobu šlo, že to byli jen a získali rybaříci svůj první rybářský lístek. V tomto roce se rybaříky stali:
jen plané řeči, podávání udání, bratři Honza a Lukáš Kubelíkovi, své bratry následovali i Daniel Jurík a
stížností atd. Věřím, že si to naši Tomáš Žáček. V neposlední radě tu máme i děvče, šikulku Petru
spoluobčané zapamatují do příš- Macháčkovou. Všem moc gratulujeme a přejeme mnoho úlovků. Po
tích voleb, jak se naše opozice uvolnění některých omezeních, naši dospělí rybaříci splnili brigádu na
®
chovala.
Petr Sýkora, starosta rybníku v Čejkovicích.
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A na závěr dobrá zpráva. Rybářský
kroužek za pomoci pana Josefa
Valhy a obce Nové Sedlo pořádá
13.6.2020 Dětské rybářské závody v
Čejkovicích pro rybáře i nerybáře.
Bližší informace se dozvíte z plakátu, které budou vylepeny snad
všude, anebo u vedoucího kroužku
Kamila Dostála a Michala Juríka.
No, i já bych podala nějaké informace, vždyť jsem chytila toho
legendárního amura.
Petrův Zdar
Jaroslava Holičová

HISTORIE
V březnovém čísle zpravodaje
jsme vám připomněli 835 výročí
první písemné zmínky o obci
Břežany. Tento rok slaví své výročí
také Sedčice a to 725 let od první
písemné zmínky o obci. V roce 1295
je poprvé doložena tvrz, kterou držel
zeman Ratibor ze Sedčic, který však
nebyl z rodu Sekerků. Ratibor ze
Sedčic měl ve svém znaku srp,
rodina Sekerků ze Sedčic, u které se
rovněž vyskytuje jméno Ratibor,
měla ve znaku zkřížené katovské
sekery. Jako první rytíř ze šlechty
Sekerků ze Sedčic je písemně
uváděn Rudolf, který v roce 1344
přenechal díl svého pozemku v
Žaboklikách jako dědičné pachtovné 30.9.1437
Hermmanu Judex.
1523
V tomto čísle zpravodaje vám
přinášíme stručný přehled dějin této 28.3.1543
obce v datech.
Vl.Kubelíková, kronikářka
1547
DĚJINY SEDČIC V DATECH

1295 je poprvé doložena tvrz,
kterou držel zeman Ratibor ze Sedčic
1344 první rytíř ze šlechty Sekerků
ze Sedčic je písemně jmenován
Rudolf
Kolem roku 1372 je Beneš Sekera ze
Sedčic jmenován patronem kostela v
Žaboklikách
1418 Bušek Sekerka, potomek
Beneše nebo jeho bratrů, vlastnil
společně se svými bratry Bořitou a
Jindřichem Sekerkou statek Sedčice
1456 přešel statek na Buškovy
syny, Buška a Beneše

přešla část Sedčic sňatkem na rytíře Krištofa z Lipé
Jiří Sekera ze Sedčic prodal Sedčice Albrechtu
Šikovi
hrabě Albrecht Šika prodal svůj majetek v Sedčicích
městu Žatec.
při konfiskaci městských statků musel Žatec
postoupit Sedčice císaři Fendinardu I., který je
daroval Wolfu Kraigerovi, po jehož smrti jej zdědil
jeho syn Zdenko
1571
Sedčice byly přiřknuty králi Maximilianu II.
9.6.1575
prodal král sedčickou tvrz a dvůr s vesnicemi Janovi
z Valdštejna na Strojeticích
1597
zdědil Sedčice Adam, starší z Valdštejnů
30.6.1599
kupuje majetky rytíř Asmann Stampach ze
Stampach
1616
kupuje Sedčice Kateřina Kaplířová ze Sulejovic
1628
prodává Sedčice se všemi sounáležitostmi Anně
Salomeně, hraběnce Černínové z Chudenic
manžel Anny Hermann Černín spojuje majetek
Sedčice s panstvím v Krásném dvoře.
třicetiletá válka
Sedčice byly vypáleny, vypleněny a celkově
zpustošeny, po válce Černínové obec celou znovu
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1719
26.5.1846
1881
1882
1885
1922
1925
1.9.1926
1927
1945
1.4.1946
5.7. – 1.10.1946
1945–1947
13.12.1947
1951
1975
1981
1985
2014

osídlují
socha svatého Jana z Nepomuku
v Sedčicích se narodil Josef Czerny
vyhořel vrchnostenský zámeček
založen spolek hasičů
založeno Společenstvo řemeslníků
zřízen obecní vodovod
velkostatek dostává do nájmu Společnost pro pěstění řepného semene
zřízení jednotřídní státní menšinové obecní školy
majitelem velkostatku je Společnost pro pěstění řepného semene
utvoření národního výboru
Sedčice spravuje samostatná místní správní komise
proveden odsun Němců
přicházejí do Sedčic Volyňští Češi, příslušníci Svobodovy armády, s rodinami
byl založen hasičský sbor
ustanoven šesti členný výbor pro přípravu ustavení Jednotného zemědělského
družstva
po téměř padesáti letech byla uzavřena jednotřídní škola v Sedčicích
při integraci národních výborů byly Sedčice připojeny k obci Nové Sedlo
kulturní dům předán do užívání
založen Spolek pro rozvoj Sedčic
Výňatek z knihy Kronika Obcí Nové Sedlo,
Břežany, Číňov, Chudeřín, Sedčice, Žabokliky

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

Pranostika na měsíc
KVĚTEN
V květnu-li hrom se ozývá, v
červnu zřídka mrholívá.
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