Novosedelský
zpravodaj
roèník. IX.
mìsíc 4
Vážení ètenáøi,
Je tady další èíslo Vašeho oblíbeného Novosedelského Zpravodaje, tentokrát ve velikonoèní
košilce. V tomto mìsíci se rozlouèíme se zimou a radostnì pøivítáme jaro. Astronomické jaro
s rovnodenností již nastalo 20.3.2019 ve 23,58 hod doprovázeno superúplòkem, který je
v tomto roce poslední. Tak užívejte jara, jarních aktivit a akcí, kterých bude opìt nespoèet.
Redakce

JUBILEA

Obecní úøad informuje

od 1.4. do 30.4.2019
V pátek 29. bøezna 2019 hostil Obecní úøad
V mìsíci dubnu oslaví své životní
v Novém Sedle valnou hromadu Mikroregijubileum.
onu Žatecko. Starostové z širšího okolí se
Zapletalová Alena - Nové Sedlo
scházejí zpravidla každý mìsíc vždy v jiné
Jonica Jan - Nove Sedlo
èlenské obci. Jednou roènì navíc probíhá
Chloubová Jana - Žabokliky
výroèní schùze, na kterou zpravidla jezdí i dva
Blahopøejeme a pøejeme hodnì
další zastupitelé z každé obce.
V úvodu vystoupili zástupci spoleèností.
zdraví, spokojenosti
Svazky obcí má možnost vyjednání
a pohody.
výhodnìjších podmínek napø. energie èi
povìøencù GDPR, nakládání s odpady,
projektù a jiných služeb pøi úèasti více obcí.
Následnì pøicházejí na øadu procesní a Další zasedání zastupitelstva obce
se koná 24.dubna od 17 hod. v
spoleèné záležitosti. Tím nejdùležitìjším na
setkáních je však pøíležitost pro výmìnu
Bøežanech èp. 9
zkušeností a poznatkù pøi vedení obce. Do
Informace ze zasedání ZO
Nového Sedla zavítalo zasedání Mikroregionu
po 2 letech. Vìøím, že naše obec v rámci Poslední støedu v mìsíci, tedy 27.3.2019 se
Mikroregionu Žatecko bude hrát dùstojnou sešlo zastupitelstvo obce k dalšímu jednání. Po
roli, pøestože dohoda na usnesení napøíè ú v o d n í c h b o d e c h j a k o j e p o t v r z e n í
regionem nemusí být vždy jednoduchá. usnášeníschopnosti zastupitelstva, jmenování
Spoleènì toho ale mùžeme dokázat více, než návrhové komise a ovìøovatelù zápisu,
každý sám za sebe.
schválení programu a kontrole usnesení
S pozdravem
jednání pokraèovalo informací starosty o
Ing. Jaroslav Zídek
aktivitách obce v uplynulém období. Paní Ing.
Z. Aschenbrennerová vznesla dotaz ohlednì
Ukliïme svìt - sraz úèastníkù
zpùsobu výbìru právních služeb a požádala o
Nové Sedlo - sraz u krámu v 9 hod.
informaci, jaké jsou s tìmito službami spojené
Sedèice - sraz u Kulturáèku v 9 hod. náklady. K tomuto dotazu bylo sdìleno, že již
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P. Sýkora požádal o písemné stanovisko
ohlednì této tématiky. Starosta obce sdìlil,
že na následujícím zasedání ZO bude
pøedložena informace o èerpaných právních
službách spolu s vyèíslením nákladù.
Dále se projednávali stížnosti obèanù z
Bøežan na nedostateènou dopravní
obslužnost obce. Starosta obce dále
registruje ústní stížnosti obèanù Sedèic a
Žaboklik. Navrhuje situaci øešit s
pøíslušnými orgány Ústeckého kraje s cílem
zmìn jízdních øádù, tras spojù a pøemístìní
autobusové zastávky v Novém Sedle blíže do
støedu obce. Obèany Bøežan byla otevøena i
otázka, zda je možné zajistit svoz dìtí do a ze
školy. Úèetní obce pøedložila dvì rozpoètová
opatøení, která byla schválena.
Dalším bodem bylo poskytnutí dotace pro
TJ Nové Sedlo. Na základì závìru z
minulého zasedání ZO, mìlo Tj Nové Sedlo
pøedložit finanènímu výboru požadované
podklady. Aèkoli starosta urgoval dodání
podkladù, tyto byly dodány v den zasedání
ZO. Na základì této skuteènosti
zastupitelstvo odkládá tento bod na další
zasedání ZO.
Jako další bod byl pøedložen zápis ze
zasedání školské rady týkající se øešení
nesrovnalostí a žádost ohlednì doplacení
mzdy na základì špatného mzdového
zaøazení. Starosta požaduje k tomuto bodu
stanovisko finanèního výboru.
Jako každým rokem byl schválen finanèní
pøíspìvek pro Ekocentrum Žatec na údržbu
pískového pahorku v Èíòovì ve výši 1000,Kè a ve stejné výši i pøíspìvìk pro Sdružení
hasièù Èech, Moravy a Slezska, poboèka
Louny.
Dále se zastupitelstvo vìnovalo tématu
obecních bytù a prodeje pozemkù. Starosta
obce poukázal na stav obecních bytù a
dalších nemovitostí, které nejsou v dobrém
stavu. Souèasnì zopakoval, že obec v
souèasné dobì nedisponuje žádným
obyvatelným a øádnì pøedaným bytem k
pronájmu, vyjma volného bytu v Domì s
peèovatelskou službou, který je ale urèen
pro specifickou skupinu obyvatel.
Výstupem byla dohoda, že starosta pøipraví
návrh smìrnice pro pøidìlování bytù a
smìrnice pro prodej a pronájem
nemovitostí. Dalším bodem bylo téma
stavebních parcel v lokalitì “u bednárny”a
dùvod zrušení pøedkupního práva obce pro
nìkteré obèany. Pan P. Sýkora reagoval, že
zrušení pøedkupního práva obce a tudíž
možnost prodat pozemek komukoliv
jinému, bylo schváleno usnesením
zastupitelstva.

Byla vznesena námitka, že v nìkterých
pøípadech bylo zrušeno pøedkupní právo a v
nìkterých ne. Starosta obce dané skuteènosti
provìøí. Starosta obce podal návrh na
opakované zveøejnìní zámìru prodeje parcely è
890/5 a 891/10 v k.ú. Nové Sedlo u Žatce,
vzhledem k uplynutí dlouhé doby od zveøejnìní
zámìru. Pozemek se uvolnil z dùvodu
nezaplacení dle kupní smlouvy. Zastupitelstvo
diskutovalo o cenì pozemku. Na dotaz JUDr.
A.Stejskalové, na základì èeho byla stanovena
cena, za které byly pozemky prodávány a zda
byl vypracován znalecký posudek, bylo
sdìleno, že znalecký posudek èi odborný odhad
nebyl zpracován a cena byla stanovena na
základì pøedpokládaných výdajù a
pøedpokládané prodejní ceny, aby finanèní
výsledek byl pro obec neutrální ( tedy aby obec
na tom nevydìlala, ani na to nedoplácela ). Po
diskusi bylo dohodnuto, že starosta obce nechá
vypracovat znalecký posudek.
Dalším bodem byly dvì žádosti o prodej èásti
pozemkù, v obou pøípadech bude zveøejnìn
zámìr o prodeji èásti parcel.
Pozemkù se týkal i další bod. Starosta obce se
zeptal na názor zastupitelù ohlednì možnosti
odkoupení pozemkù. Státní statek Jeneè,
státní podnik v likvidaci nabízí k prodeji dvì
parcely v k.ú. Nové Sedlo u Žatce. Jedna
parcela se nachází v intravilánu obce, starosta
obce navrhl odkoupení parcely obcí, protože
parcela navazuje na veøejné prostranství.
Podnik souèasne nabízí k prodeji parcelu u
nádraží, na kterém se kromì zpevnìné plochy a
bývalé zahrady nachází èerná skládka
pneumatik. Obec se bude zajímat pouze o
odkoupení pozemku v intravilánu obce.
Byl schválen také plán zasedání zastupitelstva
obce a výjezdní zasedání. Termín zasedání
zastupitelstva je ponechán na poslední støedu
v mìsíci, novinkou je, že zastupitelstvo obce se
v letošním roce nebude konat pouze v obci Nové
Sedlo, ale zastupitelé vyrazí i do dalších obcí
spadajících pod Nové Sedlo, konkrétnì tam,
kde je k dispozici objekt, kde by se zasedání
mohlo uskuteènit. Takže letos bude zasedání
zastupitelstva mimo Nového Sedla také v
Bøežanech, Sedèicích a Žaboklikách.
Následujícím bodem byla problematika úhrady
nákladù na vybudování odbìrného místa el.
energie v lokalitì U Høištì. Obec již døíve podíl
na nákladech ÈEZ uhradila, ten však vzhledem
k propadlé lhùtì k pøipojení odbìratele propadl
a žadatelé o pøipojení jsou nuceni podíl ve výši
12500,- Kè uhradit znovu. Jeden z majitelù
dotèené parcely požaduje úhradu této èástky
od Obce Nové Sedlo vzhledem k tomu, že v
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uzavøené kupní smlouvì je závazek obce
zajistit toto pøipojení. Zároveò bylo
poukázáno na to, že nìkteøí majitelé parcel,
kteøí své žádosti o pøipojení podali døíve, tuto
èástku platit nemuseli. Starosta seznámil
zastupitele se stanoviskem právníka, který
konstatuje, že jde o vztah mezi žadateli o
pøipojení a ÈEZ Distribucí a není povinností
obce tyto náklady hradit. Starosta také
upozornil, že tento problém mùže nastat i u
dalších žadatelù, kteøí ještì nezaèali stavìt.
Starosta obce vyzval k vyjádøení pana
zastupitele Sýkoru o sdìlení bližších
informací o okolnostech uzavírání smluv s
ÈEZ a kupních smluv na parcely. Na základì
vìtšinového hlasování bylo rozhodnuto, že
obec bude kompenzovat dodateèné náklady.
P. Sýkora vznesl dotaz ohlednì stavby
víceúèelové haly. Starosta spoleènì s
místostarostou zopakovali stanovisko, které
bylo øeèeno již nìkolikrát na pøedchozích
jednáních v diskusi: objekt se bude i nadále
využívat pro parkování techniky, bude zde
zøízeno zázemí pro zamìstnance obce vèetnì
pracujících odsouzených a místo pro uložení
odpadù, které v naší obci chybí. To vše
takovým zpùsobem, aby nebylo zamezeno
pøípadnému pokraèování rekonstrukce v
pøípadì, že bude možné na tento projekt
získat dotace (v souèasné dobì žádný takový
titul vypsán není). Zároveò však konstatovali,
že projekt je pøedimenzovaný (druhá menší
cvièebna, bar, posilovna apod.) a vyjádøili
obavy nad nákladností a rentabilitou provozu
takového zaøízení. Bylo konstatováno, že je
potøeba øešit vìci, které jsou prioritní napø.
oprava a údržba obecních bytù. Výstavba
sportovní haly není v souèasnosti plánována.
Pan zastupitel Sýkora vznesl dotaz, jak dál se
zámeèkem, protože se proslýchá, že obec chce
zámeèek vrátit majitelùm. Starosta Obce
konstatoval, že v rozpoètové zmìnì è. 3 byly
uvolnìny prostøedky na údržbu zámeèku a
parku. Zopakoval, že v parku u zámeèku se v
letošním roce uskuteèní dìtský den.
Souèasnì však pøipomnìl, že pro zámeèek
nemá obec žádné vhodné dlouhodobé využití a
bude tak investovat spíše do údržby s cílem
udržení alespoò souèasného stavu a zamezení
dalšího chátrání. V letošním roce se bude
jednat zejména o opravy oplocení parku.
Starosta obce pøedal informaci o poskytování
informací za rok 2018. Následovala diskuse,
kde pan J. Èerný vznesl dotaz na èleny
zastupitelstva, kteøí byli èleny pøedchozího
zastupitelstva obce, kdy vedení obce rozhodlo
o zøízení skládky ve vytìženém prostoru

pískovny v k.ú. obce Bøežany. Druhý dotaz
znìl, jak probìhlo výbìrové øízení na stavební
dozor obce od 1.1.2018, jak byl vybírán a jaká
èástka byla uhrazena za tuto službu.
Redakce zastupitelù byla ve smyslu “bez
komentáøe “ a postupnì kromì pana M.
Èerného všichni opustili ZO (v èase 20:38 až
20:43 hod) pøed jeho ukonèením. Své dotazy
p. J. Èerný nechal uvést do zápisu a žádá
odpovìï na otázky na pøíštím zasedání ZO.
Další dotaz v diskusi smìøoval k obecním
bytùm a podmínkám prodloužení smlouvy.
Byl diskutován i technický stav obecního
bytu
Jednání bylo ukonèeno v 20:46 hodin.
Alena Stejskalová

Názory obèanù
Reakce na èlánek paní Moniky Èermákové…
Vážená paní Èermáková, se zájmem jsem si
pøeèetl Váš èlánek v minulém Novosedelském
zpravodaji a musím Vám dát za pravdu, také
bych nechtìl mít tìžbu písku hned za domem.
Já bych dokonce nechtìl ani èesaèku chmele
hned pøed barákem a ani garáže zemìdìlské
techniky pøed i za mojí nemovitostí, dokonce
by mi vadilo, aby tìsnì kolem mého domku
dennì projelo x traktorù a rùzné zemìdìlské
techniky a za každým zùstal oblak prachu,
hluk, ale je to zøejmì údìl tradièního života na
venkovì.
Ale vrátím se ještì k tìžbì písku. Vy se pøeci
nemusíte obávat, že se v Èíòovì bude tìžit
písek a to ze dvou dùvodù: za prvé - nové
sdružení SNK Spoleènì za rozvoj tradièního
venkova, vítìz voleb roku 2018 a nyní ve
vedení obce, ve svých pøedvolebních
prohlášeních slíbilo, že zamezí další devastaci
pøírody a za druhé: pan Ing. Stanislav Stejskal
na veøejném setkání obèanù dne 7.1.2019
veøejnì prohlásil a slíbil, dokonce 2x, že nové
vedení obce v èele s Ing. Jaroslavem Zídkem,
budou revokovat usnesení minulého
zastupitelstva a tím nedovolí uskuteènit
zmìnu územního plánu a proto nebude moci
být povolena tìžba na tzv. Èíòovském vrchu.
Tudíž máte jistotu, že se v Èíòovì tìžit
nebude… protože, co SNK Spoleènì za rozvoj
tradièního venkova, v èele s Ing. Jaroslavem
Zídkem „ze Žaboklik“ s panem Ing.
Stanislavem Stejskalem ze Sedèic, veøejnì
slíbí, to 100% splní. A Vy teï máte možnost se
na nì s dùvìrou obrátit a chtít po nich, aby
splnili to, co veøejnì slibovali pøed volbami a co
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slibují i nyní a chtít po nich odpovìï na
jednoduchou otázku, kdy se uskuteèní
slibovaná revokace daného usnesení a
pøijmutí nového usnesení.
To je vše k Vašemu èlánku a doufám, že jsem
Vás uklidnil a že si v klidu budete užívat života
na venkovì.
Petr Sýkora, zastupitel
K zamyšlení
Dne 7.1.2019 jsem se zúèastnil sezení, kde se
obèané mìli vyjádøit k zámìru tìžby písku v
lokalitì Èíòov. Èlovìk je tvor, který svoji
radost dovede vyjádøit potleskem. Takto
vyjádøená radost se ozývala pøevážnì v zadní
èásti místnosti. CO JE TO ZA LIDÍ, kteøí se
radují z toho, že by se jim mìlo zhoršit jejich
životní prostøedí, kde vyrùstají jejich dìti, èi
vnouèata.
Vùbec jim nevadí, že jejich okolí se zmìní v
mìsíèní krajinu. Nedovedou si pøedstavit, že
od božího rána do veèera budou muset snášet
rachot motorù a všech tìžebních strojù, o
prachu nemluvì. Kolik z Vás Sedelských by
chtìlo mít tìžbu pøímo za barákem jak
výstižnì uvádí Monika Èermáková?
Tady nejde o dny, týdny, mìsíce, ale o dlouhé
roky. Pøedpokládaná doba tìžby je TØÍCET
LET! Pískovna znehodnotí nejen životní
prostøedí, ale znehodnotí i naše nemovitosti,
které se tímto stanou neprodejné.
V pøíspìvcích v Novosedelském zpravodaji se
stále opakuje Nové Sedlo, ale Èíòov a Bøežany,
kterých se to týká, nejsou zmínìny ani jednou.
Stále se opakuje a zdùrazòuje finanèní
podpora pískovny. Chápu, že i malá finanèní
èástka obci pomùže, ale ne za tak vysokou
cenu. Podle nich to obec bez tìchto penìz
nebude zvládat. Jak to asi dìlá 99% obcí, které
nemají vedlejší pøíjem do pokladny a
prosperují? Musí hospodaøit s tím co mají a co
dostanou od státu, a hlavnì nesmìjí dìlat
nehospodárné projekty.
Dále se píše, že nìkolik Novosedelských
obèanù, až tìžba skonèí pøíjdou o práci.
Chápu, je to nepøíjemné, když èlovìk pøijde o
práci, ale je neuvìøitelné, jak nìkdo toto mùže
srovnávat. Na jedné stranì zdevastovaná
krajina a zhoršené životní prostøedí, a na
stranì druhé ztráta ètyø pracovních míst. To je
pøeci propastná nesrovnatelnost! Ta léta, kdy
tady na severu byl nedostatek práce jsou
dávno pryè. Dnes je to bohudík jiné, i tady na
Žatecku je stále dostatek pracovních
pøíležitostí.

Pisatelka konèí svùj pøíspìvek, kterým od
zaèátku do konce ospravedlòuje a chvaloøeèí
pískovnu. Doporuèoval bych jí i ostatním s
tímto pohledem zajet do Chudeøína,
porozhlédnout se kolem dokola a na deset
minut se vžít do lidí, kteøí tady žijí. Vstøebávat
do sebe, co všechno od zaèátku tìžby, museli
vytrpìt. Co v tom asi je, že èlovìk zmìní pohled
a názor na vzniklou situaci kolem tìžby písku,
jak pisatelka doslova uvádí. Cituji: “JEN TEÏ
MÁM NA KONKRÉTNÍ VÌC JINÝ POHLED.”
Dále je tu k zamyšlení dohoda, kterou v roce
2012 obec uzavøela s pískovnou. Za každou
vytìženou tunu štìrkopísku dostane obec
0,40 hal. Je uvádìno, že od roku 2013 do
2018 dostala obec 768 815 Kè. To je do obecní
pokladny roènì pouze 128 135 Kè. Byla tìžba
písku v tìchto letech tak malá? Dùvìøuj, ale
provìøuj. Tímto se bývalí zastupitelé mìli
øídit. Èíòovský vrch není jenom mrtvé píseèné
ložisko. Žije životem. Mimo jiných živoèichù
zde žijí také stáda srnèí zvìøe. Žije zde i sova
Kalous pustovka, která obývá zdejší zemní
prohlubnì.
Lidé zamyslete se, životní prostøedí je dané.
Buï je dobré nebo špatné a proto je
nevymkompenzovatelné. NIÈÍM !!!
Havel Jaroslav, ÈÍÒOV

Krajina, o kterou peèujeme.
Dovolte mi, abych se v dnešním èlánku
vìnoval jinému tématu, než je rozpoèet obce. I
když èásteènì souvisejícímu. Tím tématem je
péèe o krajinu, ve které žijeme. A láska k této
krajinì. Lidstvo dostalo velké dary, jako jsou
úrodná zemì, øeky, potoky, vzduch, stromy,
ptáci, sluneèní paprsky…….mohl bych dále
pokraèovat, ale slova jsou málo výstižná.
Èlovìk, který cítí srdcem život, tepající v
krajinì kolem nás. Èlovìk, kterého pøimìje k
tomu, aby se v úžasu zastavil a pohlédl na
nebe, když vyjde duha. C¾ovìk, který miluje
vùni dubnového deštì nebo tiše pozoruje
kroužení dravcù na obloze….takový èlovìk
nepotøebuje èíst další podobná slova a v hloubi
srdce ví co je správnì. Lidstvo se ale také musí
vypoøádat se sobectvím a touhou po moci a
zisku za každou cenu. Toto prokletí pøináší
takový pohled na krajinu, který obsahuje
bezcitné výrazy, jako jsou napøíklad døevní
hmota nebo nerostná surovina. Výrazy, které
pøemìòují krásu krajiny na èísla v tabulkách
na monitorech poèítaèù lidí, kteøí krajinu
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testy, uèili jsme se navazovat háèek a na
posledním kroužku jsme se vydali na místní
høištì a s tréninkovými návnadami jsme
nahazovali pruty. Není to jen o uèení, užíváme
si i dost srandy, máme už i vlastní rybu :
Kumce velkého. Dìcka jsou moc šikovná, je
vidìt, že je to baví a vlastnì tím, že je to baví, to
baví i nás. V sobotu 6.4.2019 se vydá rybáøský
kroužek k øece Ohøi a uklídí kousek Èeska. Po
práci si opeèeme buøtíky. Pojïte s námi.
Pro rybaøíky po získání rybáøského lístku
pøipravuje rybáøskou mega párty, kde
oslavíme jejich pasování na rybáøe. Podpoøe
ve formì sponzorských darù se nebráníme.
Velké dík patøí
Ing. Josefu Valhovi za
darování prutù, potøeb pro rybáøe a dalších
pomùcek a výukového materiálu. Dále
dìkujeme OÚ Nové Sedlo za poskytnutí
prostoru a podporu.

vnímají hlavnì jako zdroj tisíce tun
èehokoliv, co se dá zpenìžit.
A tak se stává, že ten, kdo projeví odvahu
peèovat o krajinu, tak jak to dìlali staøí
sedláci, kteøí ji chtìli pøedat v úrodném stavu
a harmonickém stavu svým dìtem a
vnukùm, je oznaèován za ekologa nebo
dokonce extrémistu. Jakoby nové božstvo
jménem Zisk mìlo neomezené právo zneužít
krajinu pro své momentální zájmy.
Jsme generací, která se èasto narcistnì
zabývá sama sebou a nechává na další
generace, aby za ní vyøešily všechna ta
znásilnìní krajiny, kterého se dopouští.
Jsme generací, která prožívá mohutný
pokrok v technologiích, které pøinášejí každý
den mnohá nová øešení problémù a pøitom
jsou ohleduplná k pøírodì. Tímto smìrem se
ubírá souèasný prùmyslový pokrok.
Využívání obnovitelných zdrojù a recyklace
odpadù, které naše civilizace vytváøí.
Jsme generací, která po dobu témìø tøi ètvrtì
staletí nevyvolala a nezažila válku. A pøitom
jsme ochotni vést válku vùèi krajinì, ve které
žijeme jako kdyby to byl náš nepøítel. Jsme
schopni ji nechat zjizvit a zranit, vytìžit a
zašitým ranám, které zpùsobujeme, øíkáme
hrdì rekultivace. Jakoby byla nìjaké zásluha
dát do sádry ruku, kterou jsme pøedtím
nìkomu zámìrnì zlomili. Rád bych tímto
èlánkem oslovil ty z Vás, kteøí to cítíte
podobnì jako já. Lidská duše se sytí obrazy,
které vidí. Vidí-li harmonickou krajinu - je
harmonická. Vidí-li znièenou krajinu - je
znièená. Takhle jednoduché to je. Krajina je
skuteèným a nejlepším lékaøem našich duší.
Sám za sebe bych si pøál, abych se mohl s
èistým svìdomím vždy podívat do oèí svým
vnukùm a vìdìt, že jsem udìlal všechno pro
to, aby cítili, že pokraèování života pochází z
lásky ke krajinì a z péèe o ní.
Pokud Vás pøedchozí èlánek oslovil, uvítám
pár slov, které mùžete adresovat na
Stejskal.Stanislav@post.cz

Petrùv Zdar Jarka, Kamil, Eliška a Iggy.

Stanislav Stejskal

Rybáøský kroužek
Chtìli bychom Vám trošku odhalit zákulisí
našeho rybáøské kroužku. Neèekali jsme
takový zájem nejenom z øad dìtí, ale zapojují
se i dospìláci.
Dìti pøipravujeme na rybáøské zkoušky,
takže je uèíme poznávat ryby, kdy, která ryba
je hájená, hlavnì, jak se správný rybáø u vody
chová. Pøipravujeme pro naše rybaøíky rùzné
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Honba za prvosenkou jarní z 8.3.2019

Pozvánky na akce
Vážení sportovní pøátelé, dne 13.4.2019 od 11:00 hod. se koná…

12. roèník turnaje ve stolním tenisu o putovní
pohár " ANIÈKA "

Závazná prezentace hráèù 13.4.2019 od 10:30 - 11:00 hod. na sále
horní hospody.
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Podle katolické tradice jsou Velikonoce vyvrcholením 40denního postního období. Jejich
termín je pohyblivý a urèuje se podle prvního jarního úplòku, jelikož slunce a mìsíc mìly od
pradávna rozhodující vliv na urèování èasu.
Také jednotlivé dny pašijového (svatého) týdne mají svá pojmenování. Zatímco na Modré
pondìlí bylo v minulosti zvykem neuklízet, o Žlutém úterý se muselo výhradnì uklízet. Na
Škaredou støedu, kdy Jidáš zradil Ježíše, pálili knìží snítky koèièek, které byly posvìceny
pøedcházejícího roku na Kvìtnou nedìli. Lidé by se ten den nemìli mraèit, aby jim to nezùstalo
po zbytek roku.
Tradice: Velikonoce se pojí s øadou tradic, z nichž nìkteré jsou již dávno zapomenuté a jiné se
uchovaly dodnes. Podle zvykù muži pomocí pomlázek, tatarù èi žil šlehají ženy, aby neuschly.
Ty je mohou na oplátku polévat vodou (k tomuto úèelu døíve v nìkterých oblastech sloužil
následující den, takzvané odplatné úterý, kdy dìvèata oplácela pomlázkou hochùm). Dívky
obvykle hochy obdarovávají zdobenými vajíèky. A už se jedná o jakékoli pojetí Velikonoc,
vždy jsou spojené s vítáním jara.

Vítání jara a vynášení Morany
Vítání jara a vynášení smrti patøí mezi velmi starobylé zvyky, které jsou pozùstatkem
slovanského pohanství. Vynášení smrti a vítání jara se vždy slavilo v postním období pøed
Velikonocemi. Obøad vynášení Morany spoèívá v sestrojení figury z rùzných materiálù. V
nìkterých krajích se figura nasadila na tyè, jinde byla
nesena na rukou. Aèkoliv byl tento zvyk velkou událostí
pro celou vesnici, do samotné pøípravy a vynášení se
zapojovali jen mladí lidé a dìti. Dospìlí a staøí pøitom
pøihlíželi. Maøenu na tyèi nesly zpravidla dívky. Po
prùvodu vesnicí se došlo k vodì, panna se odstrojila a
došek se hodil do vody. Morana se buï hází do vody,
nebo se také mùže pálit. Dìti po ní následnì hází
kameny a pokøikují. Vítání jara je pozoruhodným
slovanským zvykem pøedevším z dùvodu své
starobylosti. Pojïte s námi Moranu hodit do Liboce. Sraz
v 6.4 v 16 hod u Kulturáèku v Sedèicích. Nové léto
neseme do vsi. Smrti, smrti, z mìsta, nové léto do mìsta.
Vítej, libé, líbezné, obilíèko zelené.“
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