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MĚSÍČNÍK Obecního úřadu Nové Sedlo

V

ážení spoluobčané, již od
1.1.2011 se k Vám každý
měsíc dostává vydání Novosedelského zpravodaje, ve kterém
Vám přinášíme řadu informací ze
života z našich obcí. Vydáním
tohoto čísla jsme zahájili již desátý
ročník.
I letos obec usilovat o získání
některých finančních dotací na
naplánované akce. Některé již byly
podány, např. na pokračující rekonstrukci kostela sv. Bartoloměje
v Žaboklikách či na koncert, který
se již tradičně opět uskuteční 28.
září nebo na bruslařskou dráhu v
prostoru fotbalového hřiště. Některé žádosti se v současné době zpracovávají tak, aby mohli být podány v
daném termínu, jedná se například
o dotaci na výstavbu víceúčelové
sportovní haly, vybudování hřiště s
umělou trávou u školy v Novém
Sedle.......
Státní fond životního prostředí
bude vypisovat dotaci na vybudování malých čistíren odpadních
vod. Dotaci bude možnost získat na
vybudování soustavy domovních
čistíren do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel v lokalitách, kde
napojení na společnou kanalizaci a
čistírnu není technicky možné.
Samozřejmě na vše musí být
zpracována projektová dokumentace včetně rozpočtu včetně hydrogeologického posouzení.
V letošním roce se opět bude
konat řada kulturních akcí, ať již
koncert v kostele sv. Václava v
Novém Sedle, dětský den a řada
dalších sportovních akcí či turnajů.
Na závěr Vám všem přeji klidné a
pohodové dny a dětem krásné
prožití jarních prázdnin.
Petr Sýkora, starosta

Vážení čtenáři, vítáme vás u
prvního čísla Novosedelského
zpravodaje v roce 2020. Vstupujeme již do 10. ročníku našeho
periodika, které vydává Obec
Nové Sedlo pravidelně každý
měsíc a každé číslo je zdarma
dodáváno do všech domácností
našich obcí. Věříme, že zpravodaj, který zachycuje dění v
našich obcích, bude jednou vedle
Kroniky obce pramenem k
poznání historie. Pokud se chcete
ohlédnout do minulosti zpravodaje, všechna předcházející
čísla najdete v elektronické verzi
na webových stránkách Obce
Nové Sedlo: https://www.nove-

Datum vydání: 11.02.2020

sedlo.cz/o-obci-1/novosedelskyzpravodaj/.

K tomu, aby bylo jeho čtení
zajímavé, ale potřebujeme také
vaše příspěvky. Pokud se Vám
zdá, že Novosedelský zpravodaj
může nabízet i jiná témata, napište
nám. Vaše písemné podněty,
články, pozvánky na akce nebo
jiné zajímavé informace zařadíme
do zpravodaje. Podklady posílejte
na emailovou adresu:
novosedelskyzpravodaj@seznam.cz

Děkujeme všem, kteří pomáhají zpravodaj svými příspěvky,
ať již pravidelnými, nebo týkající
se aktuálních událostí, vytvářet.
redakce

Usnesení z 1. zasedání ZO Nové Sedlo
ze dne 30.01.2020
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo:

- Podané žádosti o dotaci, připravované žádosti o dotaci:
ź
Realizaci akce „Kostel sv. Bartoloměje v
Žaboklikách/Záchrana ohroženého kostela sv.
Bartoloměje v Žaboklikách“ – financování z
Programu záchrany architektonického dědictví
na rok 2020 (Ministerstvo kultury ČR) a
spoluúčast na celkových nákladech akce
ź
Realizaci akce „Svatováclavský koncert“ –
financování z Programu podpory regionální
kulturní činnosti na rok 2020 a spoluúčast na
celkových nákladech akce
ź
Realizaci akce „Bruslařská dráha Nové
Sedlo“ – financování z Fondu Ústeckého kraje
2020 a spoluúčast na celkových nákladech akce
PŘIPRAVOVANÉ ŽÁDOSTI
ź
Podání projektové žádosti „Školní hřiště
Nové Sedlo“ – financování z Programu Podpory
obnovy a rozvoje venkova 2020 (MMR) a její
spoluúčast na celkových nákladech akce
ź Podání projektové žádosti „Sportovní centrum
Nové Sedlo“ – financování z Programu Podpory
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ź ...pokračování ze strany 1

Podpory obnovy a rozvoje venkova
2020 a spoluúčast na celkových
nákladech akce
ź Podání projektové žádosti „Výsadba stanoviště
vhodných druhů listnatých stromů v
Břežanech“ – financování z Národního
programu ŽP, výzva č. 9/2019 a
spoluúčast na celkových nákladech
akce
ź Podání projektové žádosti „Domovní čistírny
odpadních vod v
Břežanech/Sedčicích/Chudeříně/Žaboklikách/Číňově“ – financování z
Národního programu ŽP, výzva č.
12/2019 a spoluúčast na celkových
nákladech akce
- Hlavní inventarizační zprávu o výsledcích
inventarizace majetku obce k 31.12.2019,
Záznam o zařazení majetku k 31.12.2019,
Záznam o vyřazení majetku k 31.12.2019,
Odpisový plán na rok 2020
- „Podpora spolkové činnosti 2020“ – poskytnutí
dotace Spolku pro rozvoj Sedčic ve výši
10.000,- Kč. Poskytnutí dotace TJ Nové
Sedlo se odkládá na další zasedání ZO
Nové Sedlo
- odložení přidělení bytu č.p. 29/2 v obci Sedčice
na další zasedání ZO Nové Sedlo
- aktualizaci Rozvojového strategického
dokumentu Obce Nové Sedlo na období
2016 - 2021
Záměr prodeje pozemku p.č. 890/9 o
2
výměře 15 m v k.ú. Nové Sedlo u Žatce
- změnu rozpisu rozpočtu č. 1/2019, Rozpočtové
opatření č. 1/2020
- Obec Libočany – Dodatek č. 5 ke smlouvě o
spolupráci při zabezpečování požární
ochrany

INFORMACE
Ordinace MUDr. P. Víta – DPS Nové
Sedlo
Ve středu 04.03.2020 se neordinuje!!!
Další termíny, kdy bude MUDr. P. Vít
ordinovat:
11.03.2020 od 07.00 hod.
16.03.2020 od 13.00 hod.
23.03.2020 od 13.00 hod.
Dne 16.12.2019 oslavil své
narozeniny p. J. Smutný ze
Žaboklik. Přejeme mu vše
nejlepší.

Pozn.: s úplným zněním se můžete seznámit na úřední desce

Státní fond životního prostředí Opět přispějeme na domovní čistírny v domácnostech
Nedaří se ve vaší obci postavit
kanalizaci a čistírnu odpadních
vod? Řešením může být soustava
domovních čistíren. S financováním pomůže dotační titul
Ministerstva životního prostředí. Z prostředků Státního fondu
životního prostředí ČR nabízí
obcím na zlepšení kvality vod
200 milionů korun. Soustava
domovních čistíren (DČOV) je

cestou v případech, kdy není
možné kvůli terénu, vysokým
nákladům nebo technickým
důvodům vybudovat klasickou
čistírnu odpadních vod.
O dotace žádají od 2. března
obce, čistírny pak instalují přímo v
domácnostech.
„Předchozí výzvy na DČOV
trhaly rekordy, obce si peníze
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rozebraly čtyři měsíce před
stanoveným termínem. Obce mají
o čištění odpadních vod obrovský
zájem, je to velice efektivní a
ekonomické řešení, které pomůže
tam, kde náklady nebo technické
podmínky výstavbu velké ČOV
neumožní. Ke kanalizaci u nás není
připojeno stále více než 1,5
milionu lidí a tomu mj. odpovídá i
nedostatečná kvalita povrchových
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vod v ČR, což chceme změnit.
Podpora DČOV v obcích je dalším
z řady kroků, kterými se snažíme
zlepšit životní prostředí v malých a
nízkorozpočtových obcích a zároveň aktivně reagovat na hrozbu
sucha,“ uvádí ministr životního
prostředí Richard Brabec. Dodává,
že do předchozích dvou výzev
poslalo své projekty na šest desítek
obcí. Za 240 milionů tak vznikne
více než dva tisíc domovních
čistíren pro téměř deset tisíc
obyvatel.
Na decentralizované čistění
odpadních vod vsadili například v
obci Starkoč na Kutnohorsku.
Obec loni v létě zkolaudovala
jednačtyřicet DČOV propojených
do sítě, připravuje se dalších dvacet
čistíren. Starkoči soustava přináší
potřebné odkanalizování a nižší
náklady oproti vybudování klasické čistírny a kanalizace, která by
v členité obci nedávala ekonomický smysl. Kromě čisté vody
a nižších nákladů pro občany
přináší soustava další velký benefit
v tom, že vyčištěná voda zůstává na
místě a neodtéká pryč. „V době
sucha je to velký bonus. Člověk
toho může využít. Já osobně
používám přečištěnou šedou vodu
na zalévání stromů, květin a
trávníku,“ popisuje starosta obce
Jan Jiskra.

Soustavy moderních domovních čistíren se ukázaly jako
cenově efektivní a ekologicky
přijatelná alternativa ke starým
netěsným jímkám či septikům,
které bývají velkým zdrojem
znečištění podzemních i povrchových vod. Výhodou domovních
čistíren je navíc i vysoká účinnost
bez nutnosti následného dočištění.
To, že soustava domovních čistíren
může při správném provozování
bezproblémově fungovat a zároveň
plnit parametry na vyčištěnou
odpadní vodu, prokázala i odborná
studie Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka
provedená v loňském roce. V ní byl
vyhodnocen provoz DČOV ve
třech lokalitách, ve kterých byly
podpořené čistírny již v provozu.

investiční náklady projektů pohybovaly od 400 tisíc do 20 milionů
korun, dotace z nich může obcím
pokrýt až 80 procent,“ upřesňuje
ředitel Státního fondu životního
prostředí ČR Petr Valdman a
dodává: „Do způsobilých výdajů,
ze kterých se vypočítává výsledná
výše příspěvku, mohou žadatelé
zahrnout náklady na přípravu
projektu, nákup čistíren, jejich
instalaci a související stavební
práce, stejně jako technologie pro
nepřetržitý monitoring systému či
proškolení obsluhy.“

Žádosti o podporu přijímá Státní
fond životního prostředí ČR od 2.
března 2020 do 30. června 2021,
případně do vyčerpání alokace.
Podpořené projekty musí být
zrealizovány nejpozději do konce
Nová dotační výzva má velmi roku 2024.
podobné podmínky jako ty předchozí. Rezort přispěje na vybudování soustavy domovních čistíren odpadních vod u rodinných či
bytových domů do kapacity 50
ekvivalentních obyvatel. Soustava
musí přitom odkanalizovat minimálně 30 procent z celkového
počtu obyvatel v dané části obce či
města. Výše příspěvku je odstupňována podle kapacity jedné Detail domovní čistírny odpadních vod
čistírny od 100 do 240 tisíc korun.
https://www.sfzp.cz/tiskovecentrum/tiskove-zpravy/detail„V předchozích výzvách se
tiskove-zpravy/?id=115

Novosedelský ples
Dne 26.1.2020 se uskutečnil druhý „Novosedelský ples“ v sále nad hospůdkou v Novém Sedle. Myslím,
že ples se opět vydařil. Účast byla hojná, nálada suprová, muzika úžasná a tanečníci báječní. Tímto děkuji
sponzorům „pivovaru Žatec“ a hlavně vedení obce za každoroční finanční výpomoc. Moc všem děkuji a už
teď se moc těším na příští rok.
Zdena Koutová
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Tvoří jej budova čp. 74 na parcele p o m ů c e k p ř e v z a l a O S Š v
č. 88 a park (parc. Č. 91/2, 91/4, Měcholupech, část 3. OSŠ v Žatci
91/5) z konfiskovaného velkostat- a jiné školy. Zařízení bylo, na
ku Boh. Rouse a spol.
příkaz MNV, převezeno ze zámku
Dne 16. a 17.3.1949 bylo do čp. 37 (místnost dole vpravo),
provedeno stěhování osmileté zčásti umístěno i na půdě. Mnoho
střední školy do budovy zámku věcí bylo při stěhování a ukládání
Pomáhali všichni učitelé a žáci poškozeno. Téměř bezcenný zbyOSŠ, dále Ant. Nikrle a z občanů tek nakonec byla nucena převzít
B. Kmoch. Potahy zapůjčil národní škola v Novém Sedle,
velkostatek. Dne 31.3.1949 bylo která upotřebitelné věci zařadila do
zahájeno normální vyučování v svého inventáře. Učitelé této
nové budově, která bude školním střední školy byli od 1.9.1949
účelům sloužit mnohem lépe než umístěni takto: ředitel školy
budova čp. 37. Byli přítomni František Truksa byl ustanoven
zástupci samosprávy a přiško- odborným učitelem na OSŠ v
lených obcí. Slavnost se konala v Kounově. \učitelka Marta Písadobě od 9 do 10 hodin dopoledne říková-Pinkasová přešla na národprávě v první jarní den, který se ní školu do Postoloprt. Učitelka
zdál být symbolem rozvoje jiřina Kellerová bylo přeložena na
školství v obci. Pomoc a péče místo učitelky národní školy ve
MNV se tu projevila v krásném Rvenicích. Učitel Josef Pechánek
světle. Prostory velmi vyhovují. byl přeložen na OSŠ v MěchoŠkola je ideálně umístěna v lupech a učitelka Marie Novotná
klidném místě, obklopeném zelení na národní školu ve Vyškově. Tak
vzrostlého parku, který je chráněn se uzavřela kapitola života školy
budované za velké morální a
památkovým úřadem v Praze.
Dnem 31.8.1949 byla osmiletá hmotné podpory všech nadřístřední škola v Novém Sedle zených školských orgán a orgánů
rozhodnutím min. školství v Praze, lidové správy i všech občanů obce.
pro malý počet žáků, dočasně Tato škola, hmotně dobře umístěna
uzavřena a později zrušena. Žáci, v pěkném prostření, byla budována
kteří do ní byli pro školní rok na za předpokladu růstu obyvatel
1950/1951 zapsáni, přešli do 3. obce a okolí, který jediný se
OSŠ v Žatci, nám. 28. října. Bylo bohužel nesplnil.
Podle Kroniky národní školy v
to pro občany do jisté míry
Novém
Sedle
zpracovala Vl. Kubelíková
překvapení a pro
obec velká ztráTJ Nové Sedlo
ta. Likvidaci proVážení fotbaloví příznivci, sedelským
v e d l M N V v fotbalistům se v zimním turnaji zatím vcelku daří.
Novém Sedle. Ze šesti zápasů mají bilanci čtyř výher a dvou
Část zařízení a proher. Našim fotbalistům zbývají odehrát pouhá
dvě kola do konce turnaje, výsledky odehraných
PRODEJNÍ SKLAD
zápasu najdete pod článkem. Poslední přípravné
TĚSTOVIN
OBILOVIN
utkání
sehrají naši fotbalisté s celkem Kryr v sobotu
SLUNEČNICE
29.2. na umělé trávě v Kryrech.
V Novém Sedle, ul. Příkrá čp. 97
Chlumčany – Sedlo – 7:4
Kontakt:
Hruboš Karel
-607 208 190
Cítoliby – Sedlo – 2:3
Hrubošová Miroslava -721 018 095
Vroutek – Sedlo – 3:2
Objednávky e-mailem:
Postoloprty – Sedlo – 0:8
hrubos.karel@seznam.cz
Tuchořice – Sedlo – 4:11
Prodej časově neomezen

HISTORIE
V tomto čísle zpravodaje vás
seznámíme s krátkou epizodou v
životě novosedelského zámku, kdy
zde v padesátých letech minulého
stolení sídlila Osmiletá střední
škola.
Dne 28.6.1948 upozornila spr.
obecní školy OŠI Fr. Kostku v
Žatci na možnost získat pro účely
střední (měšť.) školy v Novém
Sedle budovu zámku čp. 74. Je to
pozemkový majetek p. Vladimíra
Sýkory a Věry Petříkové. Velkostatek o výměře 400 ha je v
přídělovém řízení, propadl konfiskaci (přesto, že jde o pův. český
majetek) a s ním i budova zámku.
Umístění měšťanské školy v
Nové Sedle, v čp. 37 (bývalá
německá škola) nevyhovuje. Má
jen 4 učebny, žádné vedlejší
místnosti (kabinety, ředitelna,
sborovna, tělocvična aj.). Žactvo
tvoří z 80% děti Čechů z Volyně aj.
reemigrantů. Nehygienické jsou
záchody a žumpa. Také školní
zahrada nevyhovuje. V době
hlavních prázdnin, 21.7.1948
podal MNV v Novém Sedle
písemnou žádost ONV v Žatci o
přidělení budovy zámku pro účely
měšťanské (střední) školy.
Dne 20.12.1948 došla odpověď
NPF na žádost MNV v Novém
Sedle o pronájem zámku pro
umístění střední školy. Praví se v
něm: Ministerstvo zemědělství
povolilo výnosem Z 25.X.1948 čj.
102 301/48-IX-A-22, aby Vám byl
pro školní účely pronajmut
zámecký objekt v Novém Sedle.

Jakub Černý
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