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MĚSÍČNÍK Obecního úřadu Nové Sedlo

V

ážení spoluobčané, čtenáři Novosedelského zpravodaje, který jste
opět dostali do svých schránek. Při
psaní tohoto článku si uvědomuji, že už je
to první číslo již Xll. ročníku. Stále se Vám
snažíme přinášet nové informace o událostech v našich obcích. Určitě jsme si
všichni představovali, že rok 2022
začneme už bez Covidu-19, bez různých
omezujících vládních opatření, ale opak je
pravdou, stále jsme něčím omezováni. Je
pravda, že se poslední dobou situace
nepatrně zlepšuje. Je menší počet nakažených, nemocnice již nejsou přeplněny
atd. Všichni věříme, že letošní jaro a léto
již prožijeme bez různých omezujících
opatření. A i z tohoto důvodu obec plánuje
na letošní rok několik kulturních akcí
například dětský sportovní den, hudební
večer, různá sportovní klání a řadu dalších
menších akcí.
V současné době probíhají práce na
rekonstrukci bývalé bednárny na víceúčelovou sportovní halu. Bohužel se teď
potýkáme s nedostatkem pracovních sil z
důvodu, že čtyři zaměstnanci z řad
odsouzených již byli v letošním roce
propuštěni z výkonu trestu. Je ale přislíbeno vedením věznice, že probíhá výběr,
aby nám byl opět doplněn stav aspoň na
cca 10 ods. Dokončují se práce na
víceúčelovém hřišti pod ZŠ a MŠ Nové
Sedlo. V současné době se provádí finální
povrch ze štěrku frakce 0-4, na který se
bude pokládat umělá tráva. Dále se podél
hřiště vybuduje dráha a doskočiště pro
skok do dálky a bude osazena konstrukce
pro šplh na tyči a na laně. Pro výuku bude
rovněž zhotovena zastřešená venkovní
učebna. V obci Břežany byla odstraněna
plechová čekárna a na její místo byla
osazená nová (kovová konstrukce pokrytá
polykarbonátem). Tato kombinace byla
vybrána proto, že zastávka je průhledná a
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nepůsobí tak rušivě. Na jaro je naplánována řada dalších
třeba i menších stavebních akcí, ale i tyto je nutné udělat.
Vážení čtenáři Novosedelského zpravodaje, tímto bych Vás
chtěl požádat o Vaše příspěvky a podělit se tak s ostatními
spoluobčany o své připomínky, podněty či stížnostmi a my je
rádi otiskneme. A nejen šířit polopravdy při pivu nebo
telefonovat a donášet jaké ohromné "nepravosti" se konají
pod vedením starosty či tajné fotografování. Těmto pár
jedincům dokonce i vadí, že občas odsouzení pomáhají i Vám
občanům našich obcí např. malováním v bytě, opravy střech,
práce na novostavbách, vyzdívání plotu, montáž pletiva
včetně osazení sloupků, provedení omítek, rekonstrukci bytu
a řadu dalších prací. Minimálně jedenkrát týdně jezdí z
věznice pověření pracovníci na kontrolu, o které se provede
zápis a nepamatuji si, že by někdy došlo k nějakému hrubému
porušení ze strany obce. Ale jak z ní to přísloví "kdo chce
škodit, důvod si vždycky najde".
Na závěr bych Vám chtěl popřát hezké zimní dny a návrat
do „normálních kolejí“ již bez Covid-19.
Petr Sýkora, starosta

®
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Vážení čtenáři Novosedelského zpravodaje,
každý měsíc vás v rubrice Historie seznamujeme s
životem v našich obcích v minulosti. Rádi bychom
náš současný archiv obohatili o vaše fotografie a
možná i vzpomínky, které by nám pomohli odkrýt
minulost. Myslíme si, že by tyto snímky nejen nám,
ale i budoucím generacím, pomohly poznat naše obce
lépe v jejich vývoji a zvycích. Nechceme vás o
fotografie, které jsou pro vás cenou vzpomínkou na
vaše rodinné příslušníky, události, domy a ulice, ve

kterých jste bydleli, připravit. Pouze je s vaším
souhlasem převedeme do digitální podoby, přidáme
popis, co nebo kdo je na snímku a z jaké je doby.
Fotografie potom budou zařazeny do Kroniky obce
Nové Sedlo, případně s vaším souhlasem zveřejněny
ve zpravodaji. Věříme, že nám pomůžete, protože
vzpomínky k lidskému životu neodmyslitelně patří.
Jsou cenným bohatstvím, které nám přináší radost.
Děkujeme vám.

ZŠ a MŠ Nové Sedlo
Betlém
V lednu žáci naší školy a děti z MŠ navštívili místní kostel
sv. Václava, aby si zde prohlédli betlém. Prohlídkou kostela
nás provázel pan Michal Šelemba, kterému děkujeme za
zajímavý výklad o zdejší historické památce. Děti si zazpívaly
za doprovodu varhan. Bylo to pěkné zpestření výuky.
Za pedagogický sbor Mgr. Jitka Zamrzlová, učitelka ZŠ
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LEDEN V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Do nového roku se děti vrátily se zážitky z
vánočních prázdnin v plné síle. Na začátku
měsíce si vyrobily koruny na TŘI KRÁLE.
Navštívily kostel, kde si vyslechly zajímavé
vyprávění od p. Šelemby.
V divadle shlédly pohádku KOUZLA
SKŘÍTKŮ a také se jim povedl krmelec pro
zvířátka.
Eva Rámešová uč. MŠ

Vysvědčení

TROJBOJ

Dne 29. ledna 2022 se konal opět v naší hospůdce
oblíbený Trojboj. Akce se zúčastnilo 12 hráčů a každý s
každým musel soutěžit v třech disciplínách.V piškvorkách, kartách ( Prší) a v šipkách. Atmosféra byla báječná a
nechyběl skvělý gulášek, uzené, hotdog a také něco
sladkého do žaludku. Doping v podobě lahodného
žateckého moku působil na každého hráče a také na
Mgr. Jitka Zamrzlová, třídní učitelka 1.ročníku
diváky, kterých tam bylo dost a kteří nadšeně hráčům
fandili. Nakonec se na 3. místě umístil Miloš Kubelík
alias .....zatím nevíme, ale něco působivého k jeho vizáži
vymyslíme :-), na 2. místě Standa Dostál alias Čuník a 1.
místo obhájil Luděk Gyori,alias Lasička.
Bylo to jako vždy skvělé a pěkně jsme se všichni
pobavili. Poděkování patří všem, Obci, hostinské Zdeňce,
Vršatce, Čuníkovi, Blochiňákovi , a také všem zúčastněným !!!
Už se těšíme na NOVOSEDELSKÝ PLES !

V pondělí 31.1..skončilo 1. pololetí a žáci naší
školy si převzali od paní učitelek vysvědčení.
Pro prvňáky Máťu, Kubíka, Honzíka, Lukáška a
Rostíka to byl zvláštní, neobyčejný zážitek. Bylo
to jejich úplně první vysvědčení. Všichni kluci
měli samé jedničky.

Hanka Kovandová
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HISTORIE
V prvním čísle Novosedelského zpravodaje v roce 2022 vám přinášíme vzpomínky na to, jak se v našich
obcích žilo před lety. Jedná se o zápisy z obecních a školních kronik.
Před 400 lety:
Ř Heřman Černín z Chudenic v roce 1622 výhodně skoupil konfiskované majetky, mezi kterými byl i
Číňov, tvrz a obec s mlýnem, a sjednotil Číňov s panstvím Milčeves, u kterého zůstal Číňov v
poddanství až ro roku 1848.
Před 110 lety:
Ř V roce 1912 byl v Sedčicích zregulován potok.
Ř Dr. Hans Damm zahájil přestavbu vnitřku fary, při které byl přeložen vchod na přední průčelí.
Před 100 lety:
Ř V roce 1922 byl v Sedčicích velkým nákladem vybudován vodovod, který měl vodárnu pod obcí
Větrušice a zásoboval pitnou vodou celou ves. Tím se obec na mnoho let zadlužila.
Před 90 lety:
Ř Přes školní prázdniny v roce 1932 bylo „Českým srdcem“ umístěno v rodinách na Březnicku 8 dětí ze
sedčické školy.
Ř Školní besídka ve Státní škole v Sedčicích se konala opožděně kvůli chřipkové epidemii. Dobrovolné
vstupné ve prospěch nadílky vyneslo 484,59 Kč. Všechny děti byly poděleny dárky. V mateřské škole
dostaly děti bačkorky, na obecné škole botky, nejchudší obdržely ještě šatstvo a prádlo. Zámožnější
dostaly knihu. Každé dítě kromě toho bylo poděleno cukrovím. Nadílka obstarána učitelským
sborem. Seznam a jména dárců větších obnosů: zdejší velkostatek 500,- Kč, Okresní péče o mládež v
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Ř Žatci 350,- Kč, Obchodní spolek mlékařských družstev v Praze VII. 150,- Kč, Ústřední spolek čsl.

Průmyslu cukrovarnického v Praze II. 100,- Kč, Jar. Skalický, majitel pivovaru n Hrubé Skále u
Turnova 100,- Kč.
Před 70 lety:
Ř K 1.9.1952 navštěvovalo školu v Břežanech celkem 21 žáků, z toho 7 chlapců a 14 dívek. 12 dětí bylo
z Břežan, 3 z Číňova a 6 z Roztyl.
Ř Na místo ředitele Státní školy v Sedčicích byl 1.9.1952 ustanoven Vladimír Kobylka, který byl ale
28.10 přeložen z moci úřední na národní školu ve Vrbce. Na jeho místo nastupuje Ludmila Ulrichová,
učitelka z Nového Sedla. Učila pouze několik dní (asi 3 týdny), protože onemocněla. Na škole není
učitelka, děti jsou doma. Později vyučuje s. Hájek, ředitel národní školy z Břežan, který po dopolední
práci na své škole vyučuje odpoledne v Sedčicích. Dle záznamů v třídní knize bylo zjištěno, že nebylo
vyučováno po dobu asi 1 měsíce. Dne 12 prosince 1952 byl Vladimír Kobylka přeložen zpět do
Sedčic. Stav dětí byl zcela neuspokojivý. Úřední agenda nevyřízena, množství upomínek a nepořádek
ve všech školních věcech.
Vl.Kubelíková, kronikářka obce

Pranostika na měsíc ÚNOR:
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě
v březnu poleze za kamna.
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