Novosedelský
zpravodaj
ZÁØÍ 2019
èíslo 9 roèník IX.

MÌSÍÈNÍK Obecního úøadu Nové Sedlo
Vážení ètenáøi Vámi oblíbeného
Novosedelského zpravodaje, který se
k Vám opìt po mìsíci dostává, aby
Vám pøinesl øadu pravdivých a
úplných informací o životì z našich
obcí. V prùbìhu mìsíce záøí probìhlo nìkolik akcí, ale o jedné
sportovní akci v Sedèicích Vám
bohužel nemùžeme pøinést bližší
informace a to z dùvodu, že nám do
redakce nebyly žádné dodány. Zøejmì z dùvodu utajení, pøestože jsme o
termínu akce (na požádání pana
Dohnala) informovali na webových
stránkách obce.
Prùbìžnì probíhali práce na dokonèení rekonstrukce bytu v èp. 56,
na kostele v Žaboklikách - statické
zajištìní zdiva, opravì fasády na
bývalém objektu Jednoty v Sedèicích, dnes sídle spolku pro rozvoj
Sedèic. Doplnìní dìtského høištì u
ZŠ a MŠ v Novém Sedle o nové herní
prvky (houpadla, kolotoè), zemní
práce v zámeckém parku. Bylo
vydáno rozhodnutí o pøedbìžném
užívání nové místní komunikace v
N. Sedle s názvem Polní (navzdory
posílání stížností našeho spoluobèana!!!! na MìÚ v Žatci). A v
neposlední øadì samozøejmì údržba
zelenì v obcích a jiné práce.
Dne 28.9.2019 se konala významná kulturní akce v Novém Sedle na
oslavu svátku èeské státnosti, svátku
svatého Václava, souèasnì se slavností k výroèí 770 let od první
písemné zmínky o obci (viz èlánek
uvnitø zpravodaje).
I nadále se tìšíme na Vaše pøíspìvky do Novosedelského zpravodaje,
kde máte možnost nás ostatní
seznámit se svými zážitky, postøehy,
rùznými podnìty èi námìty .■
Petr Sýkora, starosta

Datum vydání: 10.10.2019

Vážení ètenáøi zpravodaje, Nové Sedlo si letos pøipomnìlo 770.
výroèí od první písemné zmínky o obci. K této události obec
zrealizovala nejen pro své obèany odpolední akci s názvem „Oslavy
770 let založení obce Nové Sedlo“. Oslava probìhla za velkého zájmu
místních i pøespolních obyvatel, kteøí se na toto odpoledne oprostili od
svých starostí a bavili se. K životu nestaèí jen bydlet v hezkém domku
nebo bytì, sledovat televizi nebo obrazovku poèítaèe, ale také mít
možnost zapojit se do rùzných spoleèenských aktivit. Život v našich
obcích je spoleèná vìc nás všech, každá obec je jedineèná lidmi, kteøí v
ní žijí. Lidé, kteøí u nás mají své koøeny, ubývá. A to by se mìlo zmìnit.
Pro každou obec je dùležité, aby v ní lidé žili, zakládali rodiny a
stìhovali se sem další. Prostor ke zlepšení života na vesnici se urèitì
najde a záleží každém z nás, co sám pro svoji obec udìlá.■
redakce

Oznámení
Každý pes od 1.1.2020 musí být oznaèen èipem. Neoznaèeného psa
nebude možné oèkovat, veterinárním doktorem, proti vzteklinì.
Neoèkováním chovatel porušuje zákon èíslo 166/1999 Sb. veterinární
zákon, a bude mu hrozit pokuta.
Od 1. ledna 2020 nastává úèinnost novela veterinárního zákona,
která naøizuje povinnost oznaèovat psy na území ÈR mikroèipem.
Èíslo mikroèipu musí být zaznamenáno v oèkovacím prùkazu. Štìòata
musí být oznaèena mikroèipem nejpozdìji v dobì prvního oèkování
proti vzteklinì.
Za psa neoznaèeného bude od roku 2020 hrozit pokuta až do výše 20
000,-Kè, protože na psa bude hledìno, jako kdyby nemìl platné
oèkování proti vzteklinì. Èipování se týká pouze psù, nikoliv dalších
zvíøat.
Mikroèipem nemusí být oznaèeni psi s jasnì èitelným tetováním
provedeným pøed 3.7.2011.■
WWW.SVSCR/ZDRAVI-ZVIRAT/POVINNE-OZNACENÍ-PSU

TERMÍN ÈIPOVÁNÍ PSÙ
NOVÉ SEDLO (v prostorách obecního úøadu v Novém Sedle
- malá zasedací místnost)
19.10.2019 od 15.00 hod.
SEDÈICE (knihovna - volební místnost)
19.10.2019 od 16.00 hod.
CENA: èip - 350,- Kè
registrace - 195,- Kè
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NOVOSEDELSKÝ ZPRAVODAJ
Otázky na pana Sýkoru.
Vážení ètenáøi, domnívám se, že
je rozdíl mezi tím, když pan Sýkora
komentuje èlánky, ve kterých autor
nepožaduje jeho reakci. Prostì
proto, že ti, kteøí píší jemu nevyhovující èlánky,nemají tu samou
možnost reagovat hned na to, co
píše on. Není to prostì férová hra.
Podobnì jako to, že svùj èlánek,
reagující na èasopis V SEDLE, v
minulém èísle Novosedelského
zpravodaje, psal zjevnì až po termínu uzávìrky. My bìžní obèané tu
možnost nemáme. A je to pøitom
obecní èasopis. Ne jeho soukromý.
Jiná vìc samozøejmì je, pokud je
vznesen pøímý dotaz. Zde je
odpovìï na místì. A tak jsem si
pøipravil otázky na pana Sýkoru a
snad je pravdivì zodpoví.
Od 1.1.2018 mùže podle stavebního zákona vykonávat technický dozor pro obec pouze oprávnìná
/autorizovaná osoba. Pan Sýkora
odpovídající autorizaci nemìl a

pøesto pobíral odmìnu za tuto
službu na základì smlouvy, schválené zastupitelstvem.
Výtky pana Sýkory vùèi ing,
Zídkovi ( z minulého èísla Novosedelského zpravodaje ) ohlednì
ceny za služby autorizovaného
technika pana Laudáta se dají
pøirovnat k situaci, kdy si najmete
buï taxikáøe bez øidièáku nebo s
øidièákem. Je asi pravdìpodobné,
že ten první bude levnìjší.
A teï tedy prosím o odpovìdi,
pane Sýkoro :
1) Vìdìl jste, když jste uzavíral s
obcí smlouvu o poskytování služby
technického dozoru na rok 2018, že
podle stavebního zákona nejste
oprávnìný tento technický dozor
vykonávat ?
(Fyzickými osobami oprávnìnými
provádìt technický dozor stavebníka jsou pouze autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr a autorizovaný technik.)
2) Odvoláváte se na rozhodnutí

Vážení ètenáøi,
Zamýšleli jste se nìkdy nad tím, kolik valníkù
písku a dalšího materiálu dostala naše obec od
“pískovny zdarma” za dobu pùsobnosti Petra Sýkory
v pozici starosty ? Vzhledem k tomu, že obec nevedla
žádnou evidenci a ani o tomto “vìcném daru nefinanèní kompenzaci” neúètovala,tak se mùžeme
jen dohadovat.
Udìlal jsem tedy jednoduchý výpoèet (viz.
tabulka), kdy jsem na základì ceníku Severoèeských
pískoven a štìrkoven s.r.o z roku 2015 použil ceny pro
tøi rùzné druhy písku. Pøi nosnosti valníku 7,5 tuny mi

zastupitelstva. Na kterém zastupitelstvu tedy byla schválena smlouva. Pokud jste to vìdìl, že nejste
autorizovaným odborníkem uvedl
jste tedy zastupitelstvo v omyl nebo
byli èlenové zastupitelstva informováni o tom, že nemáte patøiènou
autorizaci ?
3) Uvádíte, že vaše smlouva byla
založena na službì “stavebního”
dozoru. Kdo tedy vykonával
technický dozor, který mìla obec
povinnost zøídit ?
4) Jak velká byla èástka, kterou jste
za rok 2018 za službu technického/stavebního dozoru od obce
získal? Podle mých informací to
bylo 9.600 Kè mìsíènì, tedy
115.200 Kè za rok 2018.
5) Jste ochoten vrátit obci èástku,
kterou jste neoprávnìnì inkasoval
za služby, na které jste nemìl podle
zákona autorizaci a nebo jste jimi
nahrazoval autorizovanou službu ?
Dìkuji za odpovìdi.■
ing. Stanislav Stejskal

vychází cca 600 až 1200 valníkù, které byly za osm let
dodány obci nebo jejím obèanùm “zdarma”. Zdá se
Vám to reálné ? Vychází to minimálnì jeden valník
písku na obèana, vèetnì dìtí. Je to pochopitelnì
nepøesný výpoèet, založený pouze na veøejnì
dostupných informacích.
Urèitì by pomohla pøesná evidence, ale ta bohužel
není k dispozici. Tedy aspoò ne pro veøejnost.
Pokud by Vás skuteèné plnìní zajímalo, napište
nám, pokusíme se to zjistit. Podle slov Petra Sýkory
vedou pro obec tuto evidenci Severoèeské štìrkovny a
pískovny s.r.o.■
ing. Stanislav Stejskal

Vážení naši spoluobèané, po
pøeètení pøíspìvku od pana s.
Stejskala jsem si øíkal, copak nám
chtìl tímto pøíspìvkem opìt sdìlit a
pøiznám se, že nevím..... Já vím,
naše opozice jiné téma, než pískovna nemá a tak stále opakuje jedno a

to samé a øíká si "však on nìkdo
tìm lžím a polopravdám snad
nìkdy uvìøí" a hle… ono stále nic.
Panu pisateli zjevnì vadí, že
obèané a i obec má tu možnost
získat materiál (kamenivo, štìrkopísek atd.) zdarma a pøitom sám
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pisatel si nìkolikrát nechal od obce
dovézt štìrkopísek........zvláštní
že!!!!!!
Pøíspìvek k otázkám s. Stejskala.
Vážený pisateli, mám k Vám
jednu jednoduchou otázku…. Proè
se Vy a Vaši spolustraníci necho-

NOVOSEDELSKÝ ZPRAVODAJ
váte jako ta správná opozice?
Klidnì kritizujte, ale také zkuste
nabídnout nìjaká alternativní øešení
a ne jako pan Zídek, který na
minulém zasedání zastupitelstva
pøedložil k projednání dva body a
sám na nì ani neumìl odpovìdìt a
nepodal návrh k øešení. Podle toho,
co slyším od vìtšiny obèanù, jim
bohatì staèilo pár mìsícù experimentu, který nám pøedvádìl pan
Zídek a jeho poradci, jednou a

dost!!!!!!!
A teï k Vašim otázkám: na otázky
1 až 5 už Vám bylo x krát
odpovìzeno, bohužel pro Vás stále
nepochopitelnì. Pøirovnání k taxikáøi je opravdu hloupé. Z Vašich
otázek je opìt patrné, jak se snažíte
šíøit polopravdy a lži. Napøíklad v
otázce è. 4 píšete, že jsem
„inkasoval“ v roce 2018 za výkon
stav. dozoru 115 200,- Kè…je to
lež. V roce 2018 jsem od obce získal

96 800,- Kè (hrubého) na rozdíl od
pana Laudáta, kterého jste si najali
Vy a za 3,5 mìsíce z obecních
penìz vyplatili 152 389,- Kè
(èistého).
Jistì bude vhodnìjší, kdybyste
Vaší energii vìnoval na nìco
smysluplnìjšího a udìlali i nìco
pro spoluobèany, když už jste byl
zvolen a vykonáváte funkci
zastupitele. To je asi tak vše co
Vám k tomu chci napsat.■
Petr Sýkora, starosta

Alibismus…
Vážení spoluobèané, rád bych
popsal situaci okolo zmìny územního plánu a pokusím se
vyvrátit rùzné „zaruèenì správné“
informace neboli polopravdy, které zde šíøí pár jedincù údajnì v
zájmu ochrany matky zemì.
V lokalitì Chbany, Bøežany,
Chudeøín probíhá tìžba štìrkopískù již cca 40 let. V roce 2016
vedení Sev. pískoven požádalo o
poøízení zmìny Územního plánu,
která byla zastupitelstvem obce
schválena. Pøestože tato žádost
byla 3x projednávána na zasedáních zastupitelstva nikdo z
dnešních odpùrcù nebyl proti.
Rovnìž tak v roce 2018. Citace z
vyjádøení MÚ Žatec: Mìstský
úøad, odbor rozvoje a majetku

mìsta - Úøad plánování posoudil
úplnost pøedloženého návrhu na
poøízení zmìny Územního plánu
Nové Sedlo a potvrzuje, že
pøedložený návrh splòuje všechny stanovené náležitosti dle odst.
2 § 55a stavebního zákona je v
souladu s právními pøedpisy...
konec citace. Po volbách v roce
2018 odpùrci tìžby štìrkopísku na
Èíòovském vrchu mìli možnost
provést revokaci usnesení a zrušit
poøízení zmìny Územního plánu.
A tady se nabízí jedna jediní
otázka: PROÈ to pan Zídek a spol.
neudìlali? V zastupitelstvu mìli
vìtšinu, mohli revokaci pohodlnì
schválit. Nic takového neudìlali a
6 mìsícù bylo ticho po pìšinì.
Zmìna Územního plánu od
listopadu 2018 až do dubna 2019

ani jednou nebyla na programu
zasedání zastupitelstva!!!! Až teï,
kdy mají menšinu, jsou proti
tìžbì, sepisují všelijaké petice
nejen po našich obcí, ale i v Žatci
se povalují rùznì po obchodech!!!
Co více k tomu dodat....nic..
…jedinì, že jejich postup je
smìšný a alibistický. Teï jsou z
nich opìt ti nejvìtší ochránci
matky zemì a pøedtím 6 mìsícù
bylo ticho. Až se bude schvalovat
zmìna è. 2 Územního plánu, tudíž
se opìt dozvíme "x zaruèených
zpráv". Ono je jednodušší kritizovat a šíøit pomluvy, polopravdy,
než nìco poøádného udìlat. A jestli
se bude opravdu tìžit, tøebaže
bude schválená zmìna ÚP, záleží
na majiteli 2/3 pozemkù na
Èíòovském vrchu.■
Petr Sýkora, starosta

Kulturáèek v Sedèicích dostal nový kabátek. Nezapomnìlo se ani na autobusovou
zastávku.

Po...
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Pøed...

NOVOSEDELSKÝ ZPRAVODAJ
OSLAVA VÝROÈÍ 770 LET
OD PRVNÍ PÍSEMNÉ
ZMÍNKY O OBCI NOVÉ
SEDLO
V sobotu 28. záøí 2019 probìhla
oslava výroèí 770 let od první
písemné zmínky o obci Nové
Sedlo. Název obce Nové Sedlo
znamená nové sídlištì a nejstarší
písemná zmínka se objevuje 13.
února 1249, kdy král Václav I.
podepsal listinu, podle které
daroval klášteru Waldsassen jako
náhradu za válkou utrpìné škody
na majetku Pøítluky majetek Sotel
(Nové Sedlo), vèetnì práva lovu,
rybáøství a lesnictví.
Oslava, která probíhala v parku
u obecního úøadu a v kostele
Nejsvìtìjší Trojice a sv. Václava,
byla zahájena ve 14.00 hodin

poutní mší ke cti svatého Václava.
Hudební doprovod bìhem oslavy
zajistila skupina Úlet, která v
prùbìhu odpoledne zahrála snad
všechny hudební styly a postarala
se tak o pøíjemnou atmosféru.
Mimo skupiny Úlet vystoupily s
atraktivním programem tanèení z
recese Staòkorebelky, o zábavu se
se svým vystoupením postaraly
také dìti z místní školy pod
vedením sleèny Lady Fejferové.
Akci a údernost dodala oslavám
bubenická show Drum band.
Teèkou za slavnostním odpolednem byl tradièní Svatováclavský koncert. Tentokrát v kostele vystoupil se svým programem
zpìvák Bohuš Matuš a saxofonistka Petra Rézová. Oblíbený
zpìvák svým zpìvem potvrdil, že

Høištì u ZŠ a MŠ Nové
Sedlo se rozrostlo o
nové herní prvky.
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se øadí ke zpìvákùm s nejvìtším
hlasovým rozsahem. Písnièky
Waldemara Matušky, Karla Gotta,
ale i ostatní s ním spoleènì zpíval
celý kostel, který se mu odmìnil
dlouhotrvajícím potleskem. Výtìžek z dobrovolného vstupného
bude zaslán Útulku pro opuštìná
zvíøata v Jimlínì.
Celá oslava se tìšila velkému
zájmu našich obèanù, rodákù a
ostatních hostù a ten kdo mìl
zájem si z ní mohl odnést na
památku propagaèní pøedmìty se
znakem obce Nové Sedlo nebo
publikaci mapující historii našich
obcí. Vìøíme, že si každý slavnostní odpoledne užil po svém a v
bohatém programu si našel nìco
zajímavého.■
redakce

NOVOSEDELSKÝ ZPRAVODAJ
KRONIKA OBCÍ
Nejenom lidé, národy, mìsta, ale i obce mají svoji
historii, své dìjiny. A nedílnou souèástí této historie
jsou kroniky. Pokud se chcete dozvìdìt nìco bližšího o
své obci, napøíklad kdy byl položen základní kámen
vašeho vesnického kostela, kde stála kaplièka nebo
køíž, jakou historii má vaše škola, jak to tady vypadalo
v daleké i nedávné minulosti, nahlédnete právì do
kronik.
V letošním roce slavíme výroèí 770 let od první
písemné zmínky o obci Nové Sedlo. K tomuto jubileu
obec vydala publikaci „Kronika obcí“, ve které jsou
zachyceny struèné dìjiny všech našich obcí.
Nebylo naší snahou sepsat knihu, jde spíše o
kroniku našich obcí tak jak je zanesena v rùzných
pramenech a obecních a školních kronikách. Z tohoto
dùvodu chceme požádat všechny ètenáøe o
shovívavost. Kroniky nepsali historikové, ale
pøedevším uèitelé, pamìtní knihu z roku 1933 sepsal
faráø spolu se zednickým mistrem. Jsou psány rùznou
formou, zápisy jsou rozdílné nejenom obsahem, ale i
rozsahem, autoøi do nich vkládali své názory,
zkušenosti. Nìkteré zápisy jsme museli zkrátit nebo
Ohlédnutí do minulosti
V naší obci dne 28.9.2019
probìhly oslavy 770 let od první
písemné zmínky o Novém Sedle. K
tomuto výroèí byla vydána kniha,
která nás seznamuje s dìjinami a
historií.
Jako rodaèka a starousedlice z
jedné desetiny tohoto období, mám
vzpomínky a zážitky, které by
mohly pøispìt jako drobný krùèek k
posunu dále.
Pøi listování knihou jsem narazila na historický záznam, jenž se
týká vývoje školství naší vesnice, a
zvláštì mì zaujala zmínka o
tehdejším øediteli školy, jímž byl
pan Antonín Nikrle. Jako bývalá
žákynì mohu svými vzpomínkami
potvrdit nesmírnou aktivitu pana
øeditele, zvláštì na poli kultury. S
námi nastudoval a zároveò režíroval pohádku „Perníková chaloupka“ k níž kostýmy a maskérku
zajistil až v Praze. Hra mìla velký
úspìch, z èehož všichni úèinkující
mìli velkou radost, kterou zdvojnásobila ještì odmìna v podobnì
èokoládového dortu. Úspìch motivoval žáky k úèasti na poøádání
dalších kulturních akcí. Jmenovaný

upravit. Bohužel jsme mìli dispozici kroniky a
materiály jenom za urèitou dobu, nìkterá èasová
období chybìla úplnì. Neèekejte žádná velká
pøekvapení nebo skandály, šlo nám pouze o to
zachytit život v našich obcích tak, aby naše dìti a
jejich dìti vìdìly alespoò nìco o místì kde se
narodily, kde žijí.
Zájemci o tuto kroniku se mohou obrátit na Obecní
úøad v Novém Sedle.■
redakce

MAPA - NOVÉ SEDLO

pan øeditel se aktivnì podílel i na
pøípravì vystoupení dospìlých,
jako byly napøíklad rùzné estrády s
náplní zpìvù, tancù v krojích a
podobnì. Do vesnice pravidelnì v
zimním období pøijíždìlo „Vesnické divadlo“ z Prahy s programem
pro dìti a veèer pro dospìlé.
Zmínìné vzpomínky jsou jen
drobnými kamínky, a proto je
dobøe, že se v tìchto tradicích
úspìšnì pokraèuje a je jen na nás,
obèanech vesnice, aby start, který
nám do vínku dali naši pøedkové,
pokraèoval tak, aby na nás mohli
být hrdi.
A ještì jednou ke knize – materiál, který nás provází dìjinami a
historií nebyl èerpán jen z kronik
jednotlivých obcí, ale bylo nutno
hledat v nejrùznìjších písemnostech a pramenech. A tak k jejich
získání pøedcházela nesnadná pou
po muzeích a vyhledávání vhodných kontaktù. Za tuto práci patøí
velký dík autorce, tj. paní Vlastì
Kubelíkové a v neposlední øadì,
celému kolektivu, který se podílel
na získání potøebných informací a
fotografií.
Co øíci na závìr – popøát si pevné
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zdraví a další elán, abychom se i
nadále mohli tìšit na podobná
kulturní vystoupení, jako tomu
bylo letos 28. záøí, a aby se nám zde
dobøe žilo.
K tomu je však mimo jiné
potøeba se oprostit od zloby, zášti a
závisti, protože právì tato negativa
jsou brzdami pro bezproblémové
soužití.■
A. Alföldiová

STANOVÝ TÁBOR –
VZPOMÍNKA …….
Po pøeètení èlánku „Stanový
tábor“ v Novosedelském zpravodaji – srpen 2019 – se mi vybavila
vzpomínka na paní Janu Hávovou,
která již není mezi námi, a na dobu,
kdy zajišovala podobné akce.
Jmenovaná s dìtmi zdejší školy
(dnes jsou to již padesátníci)
poøádala sportovní akce, jejichž
náplní bylo stanování, pøíprava
jídla na ohništi, poznávání okolní
krajiny – Zlatý vrch, prostor u øeky
Ohøe, èi prostranství u bývalého
mlýna v Èíòovì. Vše probíhalo
formou rùzných soutìží, které mìly
za úkol vzbudit v dìtech zájem o
prostøedí, v nìmž vyrùstaly. I ony si

NOVOSEDELSKÝ ZPRAVODAJ
tyto akce užívaly a jistì na nì ještì dnes „naši
TJ Nové Sedlo
novosedelští hoši“ – Aleš, Vítek, Kamil, Radek,
Vážení fotbalový fanoušci, podzimní èást soutìže se
Péa, Milan, Pavel, Honzík a další – rádi pøiblížila ke své polovinì a naším hráèùm se bohužel
vzpomínají.■
nedaøí navázat na výsledky z minulé sezóny. Po sedmy
A. Alföldiová odehraných kolech mají na svém kontì pouze sedm
bodù, za dvì výhry a jednu remízu, kdy prohráli na
penalty.
Výsledky:
Meziboøí – Sedlo – 5:1
Sedlo – Lenešice – 2:4
Duchcov – Sedlo – 5:1
Sedlo – Ohníè - 1:2P
Prosím všechny fanoušky a pøátelé sedelské kopané
aby pøišli podpoøit náš tým.
Mùžete se tìšit na slosovatelné vstupenky o
hodnotné ceny, klobásy na grilu a toèené pivo.
Sportu zdar a fotbalu zvláš.
Jakub Èerný
Obec Nové Sedlo Vás srdeènì zve na
„PODZIMNÍ PÁBENÍ S VÙNÍ PEÈENÝCH
BUØTÙ A BRAMBOR”
Ukažte své létající draky, pøijïte se sejít
a užít krásy podzimu 27. øíjna 2019 v
15.00 hod. „U KAPLIÈKY”
Jste srdeènì zváni!!!
Èaj, buøty a brambory jsou zajištìny :-)

PRODEJNÍ SKLAD
TÌSTOVIN
OBILOVIN
SLUNEÈNICE
V Novém Sedle, ul. Pøíkrá èp. 97
Kontakt:
Hruboš Karel
-607 208 190
Hrubošová Miroslava -721 018 095

Objednávky e-mailem:
hrubos.karel@seznam.cz
Prodej èasovì neomezen
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