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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.
Měsíc březen, který nám před několika dny
započal nám sdělil, že nás zima již pomalu opouští a
konečně začne jaro a s tím pro většinu z nás práce na
svých zahrádkách. Od 14.3.2022 se opět bude provádět svoz bioodpadu! V našich obcích byly již rozmístěny kontejnery, které slouží pouze pro ukládání
bioodpadu (tráva, listí atd), větve nechávat vedle
kontejneru, děkujeme.
Potěšující zprávou je, že nás pomalu opouští
epidemie Covidu-19 a samozřejmě s ní i různá
omezení.
V současné době probíhají práce na rekonstrukci
bývalé bednárny na víceúčelovou sportovní halu
(vnitřní omítky na sociálních zařízení; vybetonování
schodů do patra; částečné vybourání betonové
podlahy). Byly dokončeny práce na víceúčelovém
hřišti u ZŠ (viz foto). Umělá tráva bude dodavatelem
položena až při teplotách vyšších jak +5 ° i přes noc.
Dále pak je v plánu vyrobit a usadit venkovní učebnu
pro žáky ZŠ. V Sedčicích bylo provedeno odvodnění
komunikace (naproti společnosti Kontis), kde při
deštích docházelo k zaplavování garáží. Byly osazeny
silniční obrubníky, zhotovena uliční vpusť a osazeny
odvodňovací štěrbinové betonové trouby (viz foto).
Byly dokončeny stavební práce na úpravě půdy OÚ
(viz foto). Bohužel se stále potýkáme s nedostatkem
pracovních sil z řad odsouzených.
Dne 2.4.2022 se bude provádět svoz nadměrného
odpadu v našich obcích. Po špatných zkušenostech,
kdy někteří naši spoluobčané dávají na hromádky i
věci, které tam nepatří např. pneumatiky, pytle s
komunálním odpadem atd. Proto žádáme občany, aby
nadměrný odpad nechali před svojí nemovitostí, který
bude dne 2.4. odvezen vyjma nepovolených věcí. Jistě
je všem známo, že při koupi nových pneumatik je
prodejce povinen odebrat ojeté pneumatiky.
Vážení čtenáři Novosedelského zpravodaje, tímto
bych Vás chtěl, jako již tradičně, požádat o Vaše
připomínky, podněty či stížnosti a podělit se tak o ně s
ostatními spoluobčany.
Petr Sýkora, starosta
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Vážení čtenáři zpravodaje, zhruba od
začátku února klesají počty nově potvrzených případů nákazy koronavirem, ubývá
počet hospitalizovaných, Varianta omikron,
která je nyní v Česku nejvíce rozšířená, je
podle odborníků nakažlivější než předchozí
varianta delta, ale způsobuje méně závažný
průběh nemoci covid-19. Je to přesně dva
roky od doby, kdy se u nás začaly objevovat
první případy tohoto onemocnění. A když už
to vypadalo, že tato výjimečná situace
skončí, máme tu novou. Česká republika je
opět v nouzovém stavu, tentokrát ale není
důvodem covidová pandemie, ale uprchlická krize a válka na Ukrajině. Opět jsme v
situaci, kterou jsme nikdy nezažili, kterou
jsme nepředpokládali. A nám nezbývá než
věřit, že zvítězí zdravý rozum.
redakce

Hřbitovy

USNESENÍ
z 1. zasedání ZO Nové Sedlo konaného dne 16.02.2022
Zastupitelstvo ZO Nové Sedlo rozhodlo a schvaluje:
- nájemní smlouvu pro pronájem části pozemku p.č. 956/1 v
k.ú. Nové Sedlo u Žatce
- Dodatek č. 25 ke Smlouvě o poskytování knihovnických
služeb a sdružení fin. prostředků s Městskou knihovnou
Žatec
- Darovací smlouvu spojenou se Smlouvou o zřízení
služebnosti (pozemek p.č. 161/2, 161/3, p.č. st. 35 v k.ú. Břežany u Žatce) a (pozemek p.č. 136/2, 136/3, p.č.st. 41 v k.ú.
Žabokliky) s Římskokatolickou farností Žabokliky
- Směrnici č. 1/2022 pro tvorbu a užívání sociálního fondu
- Směrnici č. 1 - přijímání darů (Pečovatelská služba Nové
Sedlo)
- vyhlášení dotačního programu „Podpora spolkové
činnosti 2022"
- Obec Libočany - Dodatek č. 7 ke Smlouvě o spolupráci při
zabezpečování požární ochrany
- podání námitky k aktualizaci územního rozvoje Ústeckého
kraje ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje
- Hlavní inventarizační zprávu o výsledcích inventarizace
majetku Obce Nové Sedlo
- záznam o zařazení majetku k 31.12.2021
- záznam o vyřazení majetku k 31.12.2021
- odpisový plán na rok 2022 tak, jak byl předložen

V našich obcích je celkem pět hřbitovů.
První, který spravuje obec, je situován na okraji
obce Nové Sedlo a tvoří ho samotná stavba
kostela Nejsvětější Trojice a sv. Václava,
vstupní brána, hřbitov a ohradní zeď. Hřbitov je
udržovaný a jako jediný stále využívaný.
V Břežanech je nepoužívaný hřbitov u
pozn.: s úplným zněním se můžete seznámit na úřední desce
kostela sv. Šimona a Judy. Samotný areál je
vymezen budovou barokního kostela a k němu
přilehlým bývalým hřbitovem, který je trvale uzamčen. Hřbitov u kostela sv. Bartoloměje v Žaboklikách je
vymezen ohradní zdí s bránou a zahrnuje stavbu jednolodního kostela s přilehlou plochou bývalého hřbitova.
V současné době je plocha hřbitova i samotný kostel ve špatném stavu. Celý areál je v majetku obce, která
postupně provádí jeho rekonstrukci.
Poslední dva nepoužívané hřbitovy jsou ve velmi špatném stavu. Jde o bývalý hřbitov, který se nachází u
silnice mezi obcí Břežany a Číňov. Je volně přístupný, jeho ohradní zeď je bez brány a rozpadá se. Na ploše
hřbitova můžeme stále najít torza německých náhrobků.
Poslední hřbitov s rozpadající se ohradní zdí a márnicí se nachází na okraji obce Žabokliky. I zde můžeme
najít řadu náhrobků, ze vstupní brány zbyla už jen část.
Právě tyto dva hřbitovy převezme do svého vlastnictví Obec Nové Sedlo, s tím, že v obou hřbitovních
areálech, které jsou v dezolátním stavu, opraví cesty a bude udržovat zeleň. Dále plánuje postupnou opravu
obvodových zdí a márnice. Vše záleží na počtu pracovních sil, které bude mít obec k dispozici.
Vl. Kubelíková, kronikářka

hřbitov
Břežany

hřbitov
Žabokliky
®
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MASOPUST V NOVÉM SEDLE
Masopust začíná dnem po svátku Tří Králů a končí
úterý před Popeleční středou. Letos vychází
Popeleční středa na 2.3. a to znamená, že Masopust
letos končí 1. března.
Masopust má předkřesťanské kořeny. V tomto
období se konaly zabíjačky, taneční zábavy i svatby. V
dávné minulosti to byla doba, kdy lidé měli čas se
veselit, než jim zase začne práce na poli a v
hospodářství.
Nejrušnější jsou poslední tři dny před Masopustním úterkem - říkalo se jim vostatky nebo
končiny a s hodováním,
domácími zabijačkami a
veselením jsou spojené
nejvíc. Všechno pak
vrcholí v poslední den
masopustu, který patří
tradičním obchůzkám
mav sek.
Masky v průvodech a
jejich role se region od
regionu liší. Třeba v
masopustních obchůzkách
na Hlinecku, které se
dokonce dostaly na seznam UNESCO, nesmí chybět
laufr, žena, turci, slaměný,
kobyla s rasem, kominíci a
kramáři zvaní židi. Na Valašsku
k původním maskám patří
medvěd a jeho vodič, žid,
pohřebenář, nevěsta, voják,
kobyla, žebrák a masky různých
profesí – řezníků, dráteníků,
lékařů, holičů apod. Podobné je
to i na Hané, kde se navíc ještě
jako jedna z hlav-ních masek

medvěd, který symbolizuje sílu. Ta-nec s ním
neodmítla žádná hospodyně, pro-tože během
skotačení se na ni tato síla přenesla. Také se věřilo, že
jak vysoko při tanci hospodyně skáče, takovou bude
mít úrodu. V některých regionech má důležitou roli
zase čtveřice tanečníků zvaná turci. Ti musí při tanci
zvedat vysoko nohy, aby narostl vysoký len a obilí.
Masopustní obchůzka končí obřadním rituálem,
kdy se poráží, pochovává nebo střílí některá z masek,
např. kobyla, medvěd nebo basa, zase záleží na
konkrétní oblasti. Vždycky se tím ale symbolizuje
nový začátek - pokud byli lidé rozhádaní, udobřili se,
a společně se začali připravovat na nový
hospodářský rok. A třeba známé pochovávání basy symbolizuje i marnotratníka, na
kterého se svalují hříchy lidí z celé vesnice.
Tak toliko k pojmu "Masopust .
U nás tato tradice již dlouho není a tak jsme
se ji rozhodli zařadit do rituálů našich akcí.
Zvolili jsme 26. únor a byli jme zvědaví
kolik lidí přijde. Je pravda, že účast nebyla
moc hojná. Sraz byl před Obecním úřadem v
10 hodin a průvod šel přes Slzu našeho
náměstíčka, dále ulicí U hřiště kolem
bytovek a Příkrou kolem bývalého OÚ,
Krátkou a Sadovou a zpět až na Hlavní ulici
k naší milé Hospůdce.
V průvodu nechyběl hlavní pan Flašinetář, kůň, zahradník, jeptiška , Ferda
mravenec, Beruška, Karkulka, řezník,
medvěd, gorila, báby , vlk a jiné krásné
masky.
V Hospůdce jsme masopust zakončili a
čekalo nás pohoštění. Děti si pochutnávaly
na koláčcích s čajem a ještě ¨si mohly
zatančit při dětských písničkách.
Na to, že tato akce u nás byla první ,
všichni se hezky
pobavili a jen na
nás záleží, zda se
Masopust stane
každoroční akcí
naší obce. Chtěla
bych všem zúčastněným poděkovat a obzvlášť Janu Kohutkovi a Romanovi Černochovi, kteří nás
jako jediní přivítali a pohostili.
Díky, kluci....

objevuje kohout.
Masopustní
průvody jsou
velmi veselé a
rozpustilé. Třeba postava slaměného se válí
spolu s přihlížejícími - především se ženami - po zemi,
aby se na ně
přenesla její
plodivá síla.
K tradičním
maskám patří strana 3
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Obec Nové Sedlo pro vás připravuje
Angličtinu pro děti. Zahájena bude od
příštího školního roku, prozatím
plánujeme angličtinu pro předškolní
děti každou středu odpoledne. Výuka
bude probíhat hravou formou, bude
doprovázena hudbou i pohybem. V
případě zájmu můžeme výuku rozšířit i
pro starší děti. Podrobnosti ještě
upřesníme.
Mgr. Olga Šelembová

ZŠ a MŠ Nové Sedlo
ÚNOR V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Únor si děti ve školce opět užily naplno, hned začátkem měsíce
měly plyšákový den, každý pro svého plyšáčka postavil domeček
z kostek. V Žatci v divadle shlédly cestopis EXPEDICE
BORNEO. Při plnění úkolů MALÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY
získaly titul architekta. Závěr měsíce si děti užily v maskách a
oslavily tak MASOPUST.
Eva Rámešová uč. MŠ
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Třídění odpadu
Žáci 1.-3. ročníku se v hodině prvouky učili správně třídit odpad .Odpad
se třídí, aby ho bylo možno recyklovat a tím se šetřilo přírodními zdroji. Žáci
se naučili porozumět novým informacícm o opětovném recyklování starého
papíru, plastů, skla, kovu. K výuce použili recyklační kufřík z Ekokomu.
Prohlédli si materiály, které se dají ze starých věcí znovu vyrobit. Hodina
byla zajímavá.
Třídění odpadu má velký ekologický význam.
Mgr. Jitka Zamrzlová

Veselé zoubky
V pondělí 14.2.2022 se v
naší třídě uskutečnil projekt
Veselé zoubky, kterého se
zúčastnili žáci z 1.-3. ročníku.
Děti zhlédly film Jak se dostat
Hurvínkovi na zoubek, formou
testu si zopakovaly znalosti o
zubní hygieně, vyplňovaly ve
skupinách pracovní listy, učily
se, jak si správně čistit zuby,
pracovaly na interaktivní tabuli. Ve výtvarné výchově
kreslily zubní kartáčky. Za
svoji práci dostaly diplomy.
Všichni se s chutí zapojili do
projektu.

Mgr. Jitka Zamrzlová, třídní učitelka ZŠ

KRÁL A KRÁLOVNA ŠKOLNÍ
DRUŽINY
Dne 17. 2. 2022 proběhla soutěž o
KRÁLE a KRÁLOVNU školní družiny.
Děti soutěžily v chůzi, představení se a ve
volných disciplínách, kde předvedly svůj
talent. Někdo říkal vtipy, jiný tancoval,
zpíval nebo hrál na hudební nástroj.
Všichni byli odměněni, ale jen král a
královna získali korunu.
Lada Fejferová
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA NOVÉ SEDLO
· Potřebujete pomoci s péčí o své blízké?
· Potřebujete pomoci s některými denními činnostmi, které už sami nezvládáte?
Cílem pečovatelské služby je zachování kvalitního způsobu života osob, které potřebují pomoc, z důvodu
věku nebo zdravotního stavu postižení, a to v jejich domácím prostředí!
Pro více informací se můžete obrátit na Obecní úřad Nové Sedlo nebo na webové stránky www.novesedlo.cz, tel.: 415 786 113. Dům s pečovatelskou službou – tel.: 607 515 270.

Je možné být SUPER mámou?
Mateřství je pro každou ženu jedním z nejdůležitějších okamžiků života. Je
to krásné, ale zároveň i poměrně náročné období, které je často spojené s
velkým stresem a různými starostmi. Narození dítěte převrací náš svět vzhůru
nohama a ne vždy víme, jak se s touto novou realitou, poznamenanou pláčem
novorozence a špinavými plenkami, vypořádat. Každá žena chce být pro své
dítě tou nejlepší mámou na světě. Nikdo ale není dokonalý a všichni děláme
chyby. Je důležité si to uvědomit a nepropadat panice, zvláště při pohledu na
mediální obraz dnešní ideální ženy-matky. Vídáváme jej většinou v reklamách či na sociálních sítích. Ideální matka je
tam většinou prezentována vždy dokonale upravená, štíhlá, krásná a neustále vysmátá. O to víc nás frustruje střet s
každodenní realitou.

Zapomeňte na ideály
Dokonale uklizený byt, dítě v čistém a nažehleném oblečení, bio oběd v troubě, perfektní make-up, k tomu absence
výchovných problémů a manžel jako ze žurnálu. Která z nás o takovém životě někdy nesnila? Bez napětí, křiku s
pocitem naplnění v každé životní roli. Víme, že ideály neexistují, ale podvědomě, více či méně o ně i přesto usilujeme.
Jaká by měla být ideální matka? Odpočatá, usměvavá, kreativní, starostlivá, pečující o teplo domova i o dítě a ještě k
tomu profesně zajištěna? Nepochybně se jedná o náročné požadavky, které je nesmírně obtížné splnit. Zapomeňte na
ideály. Ideální matka je přeci každá, která miluje své dítě, to je to nejdůležitější. Šťastná matka znamená šťastné dítě. To
je pravidlo, které si zapamatujte. Dokonale uklizený dům ani nejlepší hračky dítěti nenahradí matčinu pohodu. Děti
jsou skvělí pozorovatelé a velmi dobře cítí naše emoce. Když jste vyčerpaná a frustrovaná, snáze to přenesete i na své
dítě.

Šťastný rodič – šťastné dítě
Během péče o své dítě, nezapomínejte myslet i na své vlastní potřeby. Milujte své dítě, ale uvědomte si, že jste tu
také vy. Je velmi důležité pamatovat nejen na potřeby vašeho dítěte, ale nezapomínat i na sebe. Ženy často během
snahy přiblížit se ideálu SUPER mámy předstírají, jak je mateřství krásné a snadné. Potlačují své emoce a tiše trpí, což
může vést k psychickým problémům. Dovolte si být občas unavené, protivné a bez nálady a dát přednost svým
potřebám před potřebami dítěte. Hlavně si nic nevyčítejte a zbytečně nepřemítejte, co jste mohla udělat jinak či lépe.
Děti nepotřebují dokonalé matky, potřebují, aby rodič dělal chyby, protože jinak se nenaučí pracovat s těmi vlastními.
Každá žena touží být tou nejdokonalejší matkou na světě, je to pochopitelné, jedná se přeci o nejdůležitějšího člověka
v jejím životě - její dítě. Chceme svému dítěti zajistit ten nejlepší život a při té snaze často zapomínáme, že to, co naše
děti opravdu potřebují, se vždy neskrývá v podobě nejnovější hračky či naklizeného bytu, ale především v porozumění
a lásce. Honba za tím být SUPER mámou často končí tím, že ženy jsou unavené, zahořklé, uštvané a rezignované.

Být SUPER mámou neznamená být ideální za všech okolností
Klíčem k tomu stát se SUPER mámou je nezatěžovat se snahou o ideál, protože ideál jednoduše neexistuje.
Neznamená to ani být „všemohoucí“, nebojte se říct si o pomoc a podporu. Pamatujte, vaše emoční i duševní
PhDr. Michaela Miechová
rovnováha ovlivňuje pohodu vašich dětí.

Psycholožka a majitelka poradny
Mojra.cz
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Ř V sobotu 7.6. a v neděli 8.6. uspořádala ZSJ

Historie:
V minulém čísle zpravodaje jsme vám přiblížili
události, které se staly v našich obcích v minulých
letech. V únorovém čísle zpravodaje uvádíme
samostatně co se událo před 70 lety v Novém Sedle:
Ř 26.1.1952 se z Nového Sedla odstěhovalo

Středisko pracujícího dorostu při ČSSS do
Tuchořic. Bylo v něm 30 dívek, které se zde
připravovaly na budoucí odbornice-chmelařky.
Ř 17.1.1952 stanovila rada MNV vedoucím
kina Emila Kroba, jeho zástupcem F. Pergla,
pokladníkem Fr. Švihlíka, jeho zástupcem Fr.
Krejčího, uklízečkou M. Perglovou, promítači F.Pergla a R. Kmocha.
Ř 18.3.1952 bylo autobusem ČSAD dovezeno
do zámku čp. 74 30 chovanek Domova
výchovy mládeže (DVM) z Kostomlat pod
Milešovkou. Pobočka Domova výchovy
mládeže v Kostomlatech byla umístěna v
Novém Sedle s tím, že chovanky budou
pomáhat v práci na polích ČSSS. Vydržovatelem DVM je ministerstvo spravedlnosti.
Mají svého ředitele (ředitelku) a vychovatele.
Stravují se v závodní jídelně státního statku.
Nikdo z obyvatel nevěděl o poslání DVM
téměř ničeho a kolovaly v tom směru různé
nepodložené zprávy.
Ř Dnem 1.6.1952 byla dána do provozu
telefonní účastnická stanice Žabokliky-29,
Národní škola Nové Sedlo. Škola o ni žádala
již v červnu 1950. Tehdy finanční odbor ONV
odmítl uvolnit částku 9.150,- Kč na zřízení
této stanice.

Ř

Ř

Ř

Ř

při ČSSS v Novém Sedle na hřišti Sokolský
den. 7.6. se konal cyklistický závod Nové
Sedlo – Břežany – státní silnice – viadukt –
Nové Sedlo. V 19 hodin byl na hřišti velký
táborák s ohňostrojem. V neděli dopoledne
byla odbíjená, střelecké závody o ceny,
průvod, závody zručnosti a na závěr
vystoupili cvičenci.
V srpnu 1952 byla velká vedra a sucho.
Teplota až 38o C, v místnosti, odpoledne v
o
16,30 hod. ještě 30 C (ve sborovně místní
školy). Tráva spálená, svahy strání proti jihu
holé, šedé jako v roce 1947. V Ohři teče 1/3
koryta, někde jen ve středu trochu. Kamenité
dno řeky, ze strany od Nového Sedla je daleko
suché. Všechny hladové kameny jsou celé
vidět. Ovce nelze pást. Neprší. Voda v
některých studních zcela vyschla.
27. září 1952 začali družstevníci v Novém
Sedle za kostelem u hřiště rozorávat meze za
velké účasti obyvatelů. Rozorání provedli
pracovníci STS ze Žatce.
K 24.10.1952 byl předsedou MNV Bohumil
Kubelík, místopředsedou R. Hofman, fin. ref.
Emil Krob, kult. ref. Fr. Krejčí, hospodář Jar.
Staněk, členové MNV: L. Burian, F. Švihlík,
Ant. Nikrle, F. Lis, V. Slavíček, A. Riedl, A.
Burian, J. Kazda, V. Zelenka.
3.12.1952 bylo v Novém Sedle založeno
Jednotné zemědělské družstvo III. typu. Toho
dne se konala výroční členská schůze JZD. Do
JZD vstoupili všichni zemědělci obce. Účast
40 osob.
Vl.Kubelíková

TJ NOVÉ SEDLO
Vážení fotbaloví fanoušci,
po zimní pauze se 12. března opět rozjede
soutěž 1.B třídy. Po intenzivní zimní přípravě,
která neměla v rámci našeho klubu obdoby, jsme
velmi dobře připraveni na jarní část sezóny. V
rámci zimní přípravy jsme absolvovali několik
tréninkových jednotek, včetně čtyřdenního
soustředění ve Spořicích, kterého se zúčastnilo
99% hráčů.
V rámci zimní přípravy jsme odehráli několik
přátelských utkání, kdy jsme se střetli s celky z 1.A
třídy. Postupně jsme se utkali s Ervěnicemi, které
jsme porazili 5:4, dále s Bílinou, které jsme
podlehli 3:2 a s Novým Strašecím, kterému jsme
podlehli 5:4.

Chtěl bych tímto poděkovat trenérům Richardovi Zelinkovi a Markovi Břečkovi, za skvěle
připravenou zimní přípravu a vedení tréninků.
Dále bych chtěl poděkovat obci Nové Sedlo za
podporu klubu a skvělou spolupráci.
Rád bych za TJ Nové Sedlo informoval rodiče
malých budoucích fotbalistů nejen v obci, ale i v
přilehlém okolí. Přiveďte své ratolesti na domácí
zápasy, kde pro ně bude vždy před utkáním
připraven program. Stejně jako na podzim to
budou soutěže o odměny a v poločase, na hřišti
fotbalové utkání i pro ty nejmenší.
Sledujte proto facebookové stránky TJ Nové
Sedlo, kde budou uvedeny veškeré informace
ohledně konání těchto akcí.
®
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NOVOSEDELSKÝ ZPRAVODAJ
Přehled zápasů v březnu:
Sedlo – Blažim 12.3. od 10:30h
Chlumčany – Sedlo 19.3. od 11:30h
Sedlo – Ohníč 26.3. od 10:30h
Přehled zápasů v dubnu:
Březno – Sedlo 2.4. od 12h
Sedlo – Vroutek 9.4. od 10:30h
Prosím všechny fanoušky a přátelé sedelské kopané aby přišli podpořit náš tým na startu soutěže. Můžete se
těšit na slosovatelné vstupenky o hodnotné ceny, klobásy na grilu a točené pivo.
Sportu zdar a fotbalu zvlášť.
Jakub Černý

Pranostika na měsíc BŘEZEN:
Jestli březen kožich stáhl, duben rád by
po něm sáhl.
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