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MĚSÍČNÍK Obecního úřadu Nové Sedlo

V

ážení spoluobčané, máme za sebou další měsíc,
kdy jsme byli "postiženi"
různými omezeními v důsledku
epidemie koronaviru. V současné
době jsou již některé omezení
rušeny, ale bude stále lepší více
dbát na doporučení odborníků na
používání dezinfekce, aby se zabránilo opětovnému rozšíření
epidemie. Stále je možno si na
obecním úřadě vyzvednou dezinfekční přípravek Anti-Covid.
I v této celospolečenské situaci,
která nastala, nám nezabránila v
pozastavení našeho společného
tvůrčího úsilí a vydání dalšího
číslo Novosedelského zpravodaje,
které se k Vám opět dostává jako
každý měsíc.
Bohužel došlo k omezování v
dotací, kdy již víme, že některé
nedostaneme z důvodu nedostatku
financí. Toto je obecně známo
všem, jelikož se tato situace řeší
každý den ve zprávách v TV. Z
důvodu, že obec má našetřeno
dostatek finančních prostředků z
let minulých "život" v našich
obcích se nezastavil a nadále
pokračují různé práce. V současné
době započala rekonstrukce dvou
bytů v bytovém domě v Novém
Sedle v čp.56. Byla dokončena
rekonstrukce skladů a dílny vedle
budoucí sportovní haly a tím dojde
k uvolnění prostoru na dvoře
bývalého úřadu a nájemníkům
budou tyto uvolněné prostory
přiděleny jako garáže. V bytovém
domě čp. 47 byly vyměněny
vchodové dveře, v budově ZŠ a MŠ
byla nainstalována klimatizace a
řada dalších, byť menších, ale též

řada dalších, byť menších, ale též
důležitých akcí.
V důsledku epidemie koronaviru se letos nebude konat ani
"dětský" sportovní den, ale
slibuji, že příští rok to všem našim
dětem bohatě vynahradíme.
Bohužel se v letošním roce
neuskuteční ani koncert, který se
již tradičně konal vždy 28.9. v
kostele sv. Václava, a to z důvodu,
že uvnitř kostela budou od
poloviny června po dobu 5
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měsíců probíhat restaurační
práce na stropních malbách, kdy
bude po celou dobu probíhajících
prací uvnitř kostela postavené
lešení. Předpokládáme, že tradiční Vánoční koncert se uskuteční.
I nadále se těšíme na Vaše
příspěvky, kdy máte možnost nás
všechny seznámit se svými podněty či náměty.
Přeji Vám krásné slunečné
dny plné klidu a pohody.
Petr Sýkora, starosta

Vážení čtenáři zpravodaje, květen je za námi a čeká nás červen,
poslední měsíc školního roku. Školy se kvůli šíření nákazy novým
koronavirem uzavřely 11. března, vláda do konce školního roku s
jejich úplným otevřením nepočítá. Učitelé, žáci i rodiče najednou stáli
před naprosto neobvyklou situací, s kterou nikdo z nich neměl
zkušenosti. Byla zrušena výuka s přímou účastí žáků ve škole a
nahradilo ji distanční vzdělávání, lidově řečeno domácí výuka. Pro
učitele, ale i rodiče, to představovalo mnohem víc práce, rodiče při
domácím vzdělávání zjistili, jak náročné je učit své vlastní děti, a
možná tak začnou víc oceňovat práci pedagogů. Práci, za kterou si ve
stávajících podmínkách zaslouží ocenění a obdiv.
V novosedelské škole byl za dodržování přísných hygienických
předpisů obnoven částečný provoz 25. května, běžná výuka se ale do
konce června konat nebude. Věříme, že se nejenom škola, ale my
všichni v co nejbližší době vrátíme k životu před krizí způsobenou
onemocněním COVID-19.
redakce
ÚŘEDNÍ HODINY
Obecní úřad Nové Sedlo rozšiřuje úřední hodiny s cílem umožnit
svým občanům vyřídit si své záležitosti i v pozdějších hodinách. Z
těchto důvodů bude otevřen pro veřejnost o hodinu déle a to:
Pondělí
08:00 hod. 11:30 hod.
12:00 hod. 18:00 hod.
Středa
08:00 hod. 11:30 hod.
12:00 hod. 18:00 hod.
Mimo úřední hodiny budou záležitosti občanů vyřizovány v
omezeném rozsahu, protože úředník nemusí být na pracovišti
přítomen, případně zpracovává přidělenou agendu, vede spisový
materiál apod. V odůvodněných případech je možné domluvit si
schůzku s konkrétním úředníkem i mimo úřední hodiny telefonicky
nebo e-mailem.
®
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Rozšířením úředních hodin se
snažíme vyjít vstříc občanům, kteří
do zaměstnání dojíždějí a na
vyřízení úředních záležitostí jim
nezbývá dostatek času. Zároveň
však chceme vytvořit podmínky
pro práci zaměstnanců obce, proto
děkujeme, že úřední hodiny budete
respektovat.
redakce
ČERNÁ SKLÁDKA
26. května 2020 se na odbočce
cesty mezi Novým Sedlem a
Břežany objevila černá skládka.
Někdo sem „odložil“ nepotřebnou
stavební suť, někomu stálo za to
naložit odpad do auta, převézt ho
daleko od domova a pak ho jen tak
někde pohodit. Bohužel se nejedná
o jedinou skládku v katastru obce, a
přestože za nelegální uložení
odpadu hrozí pokuta až ve výši 50
000 Kč, hříšníky tato hrozba
zřejmě vůbec neodrazuje.
Odpovědnost za černou skládku má sice ten, kdo ji vytvořil, ale v
praxi se bohužel viníka většinou
nepodaří odhalit. Skládku potom
musí odstranit majitel pozemku, to
znamená většinou obec. Takže
náklady na odstranění jdou u
obecního rozpočtu.
Nejčastější příčinou černých
skládek je nezodpovědnost a bezohlednost některých lidí. Přitom
pro občany platí povinnost odkládat své komunální odpady pouze na
místech k tomu určených. Nakládání s komunálním odpadem je
upraveno obecně závaznou vyhláškou č. 4/2013, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem na území
obce Nové Sedlo.
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TO NEJMENŠÍ, CO MŮŽEME
UDĚLAT PRO LEPŠÍ ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ, JE TŘÍDIT
ODPAD

Jsou témata, která se ve
zpravodaji objeví jenom jednou,
dále témata, která se objevují
občas a potom ta, která se opakují
s železnou pravidelností. Mezi ta
poslední patří kupodivu třídění
odpadu. Psali jsme již tolikrát co
do kterého kontejneru patří, jak
jsou rozlišeny barevně, na každém je napsáno co do něj lze

odložit. Každý má doma popelnici nebo pytel na komunální
odpad. Svoz probíhá pravidelně
každých 14 dní. Předpokládáme,
že to je dost informací na to, aby
každý věděl, jak s komunálním
odpadem zacházet.
Jak si potom máme vysvětlit,
že někteří z nás stále odhazují
odpadky tam, kam nepatří? Jak je
možné, že například v kontejneru
na papír, najdete pytel s odpadky
z domácnosti? Neznalost, neochota, lhostejnost?

Odpadové hospodářství se týká každého z nás a převážná
většina ví, jak s ním nakládat. A těm kteří „nevědí, který odpad kam
patří“ připomínáme:
Jak správně třídit papír, sklo a plasty?
V obcích se setkáme se třemi druhy barevných kontejnerů:
modrým, zeleným a žlutým, do kterých vkládáme papír, sklo a
plasty. Všechny jsou označeny nálepkou, na které si můžete
podrobně přečíst, jaké druhy papíru, skla či plastů a v jakém stavu
do nich vhazujeme.
Modrý kontejner
· Do modrého kontejneru patří papír: konkrétně noviny,
časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity,
krabice, lepenka, kartón, papírové obaly.
· Nepatří sem: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír,
uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické
potřeby.
·
·

·

·

Zelený kontejner
Do zeleného kontejneru patří sklo: konkrétně láhve od
nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy – tabulové sklo.
Nepatří sem: keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo a
zrcadla.
Žlutý kontejner
Do žlutého kontejneru patří plasty, konkrétně PET láhve od
nápojů (sešlápnuté), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly
z plastů, polystyrén.
Nepatří sem: novodurové trubky, obaly od nebezpečných
látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.).

KLIMATIZACE VE ŠKOLNÍ BUDOVĚ
Od 11. března nemohly děti z důvodu koronavirové pandemie chodit
do školy. Obecní úřad v Novém Sedle se rozhodl využít tuto dobu k
řešení dlouhodobého problému, týkajícího se školní budovy, a to k
instalaci klimatizace.
Klimatizace v hodnotě 175 tis. byla nainstalována do obou tříd
základní školy a do mateřské školky. Ta kromě dosažení a udržení
požadované teploty efektivně přispívá také ke zlepšení kvality ovzduší
po celý den. Tím byly vytvořeny lepší podmínky pro výuku, děti se
lépe soustředí, jsou méně unavené.
redakce
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SVATBA V ZÁMECKÉM PARKU
Svatební obřady v Novém Sedle již nejsou žádnou
vzácností. Své ano si novomanželé řekli v obřadní síni
obecního úřadu, v parku u kostela Nejsvětější Trojice a sv.
Václava v Novém Sedle, ale i v kostele sv. Šimona a Judy v
Břežanech.
V sobotu 23. května 2020 se poprvé svatební obřad
uskutečnil v romantickém prostředí nově upraveného
zámeckého parku v Novém Sedle. Ve 13.00 hodin zde oddal
starosta obce pan Petr Sýkora novomanžele Petru a Michala
Kostkovi.
Redakce Novosedelského zpravodaje přeje novomanželům to, čemu se tak obyčejně říká „lidské štěstí“.
Ať se kouzlo těchto krásných chvil nikdy neztratí.
redakce
ZŠ a MŠ Nové Sedlo
Obnovení provozu ZŠ a MŠ Nové Sedlo v
pondělí 18.5.2020 byla po dohodě se
zřizovatelem znovu otevřena mateřská škola,
v omezeném provozu v souladu s § 3 odst. 2
vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním
vzdělávání ve znění platných předpisů. O
týden později, 25.5. nastoupili do školy žáci, v
souladu s usnesením vlády č. 491/2020.
Dopolední aktivity probíhají podle rozpisu
formou skupin od 8:00 do 11:40 hodin. Výuka
je organizována v dopolední části 1. - 4.
vyučovací hodinou (ČJ, M, PRV, VL, PŘ).
Učitelé i nadále realizují vzdělávání na dálku,
pro žáky, kteří žijí v rizikových skupinách a
nemohli do školy nastoupit.
Prázdninový provoz MŠ plánujeme zajistit
prvních 14 dní v červenci a posledních 14 dní v
srpnu dle domluvy s rodiči. Rodiče mohou
nahlásit p. učitelkám z MŠ, zda budou mít
zájem o umístění.
Mgr. Jitka Zamrzlová
HISTORIE
20 let je v obci historie nepatrný časový
úsek, v životě člověka je to však jinak. Kolikrát
se vám stalo, že si řeknete to není možné, že to
bylo už před dvaceti lety. Dnes vám chceme v
naší rubrice připomenout událost, která se stala
před dvaceti lety – požár bývalé sušárny
chmele.
Zápis v Obecní kronice Nového Sedla – rok 2000
Firma S.U.C – Textil s.r.o. Nové Sedlo, která v loňském roce odkoupila od Obce Nové Sedlo sušárnu
chmele v horní části obce, dokončuje v měsíci květnu vnitřní úpravy a začíná navážet textilní zboží. Začíná s
pracemi oplocení objektu dřevěným plotem, a co je pro naši obec důležité, plánuje příjem nových pracovníků
z řad občanů.
Bohužel dne 29.05.2000 kolem druhé rodiny ranní dochází k požáru sušárny, a ta během několika hodin
zcela lehne popelem. Zbylo jen obvodové zdivo, které je však značně poškozené a bude nutná jeho částečná
demolice. Požár likvidovaly tři požární sbory, a to ze Žatce, Libočan a Postoloprt. Likvidace požáru trvala
více jak 7 hodin.
Majitelé firmy zveřejnili úmysl poskytnout odměnu 50.000,- Kč tomu, kdo je přivede na stopu žháře.
Podle jejich úsudku všechno nasvědčuje tomu, že byl požár založen úmyslně.
®
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Je to již druhý velký požár v posledních třech letech zaměřený proti podnikatelům v naší obci. V prvém
případě došlo k požáru skladu chmele Velkostatku Nové Sedlo. Příčina tohoto požáru nebyla do dnešního dne
objasněna.
redakce

Fotografie z 30.5.2000

-

POŽÁR BÝVALÉ SUŠÁRNY CHMELE

Víceúčelové sportovní hřiště
Již čtyři roky v obci Nové Sedlo je v provozu
víceúčelové hřiště, které je učeno pro několik druhů
sportu - nohejbal, tenis, volejbal, možnost i basketbalu a
malé kopané. Hřiště je hojně využíváno dětmi i
dospělými. Pořádají se tu různé turnaje. Od počátku
provoz fungoval tak, že kdo si chtěl jít zasportovat
půjčil si klíč na podatelně OÚ, který následně vrátil, aby
byl přehled, kdo by způsobil eventuální škody. Bohužel
si pan Zídek v minulosti chtěl ulehčit práci a každý si
mohl nechat přidělat klíč, tak teď ho má každý "druhý" a
je v tom lidově řečeno chaos. Sice fungoval rezervační
systém na web stránkách obce, kde si ale někteří jedinci
zablokovali i na několik hodin hřiště pro sebe.
Proto obec od 10.6.2020 upravila provozní řád
víceúčelového sportovního hřiště. Podstatné je, že
hřiště bude trvale přístupné, nebude se zamykat.
Rezervace bude možno pouze na dvě hodiny s
výjimkou turnajů. Dodržováním pořádku na hřišti byl
pověřen správce pan Laibl Patrik, dále pak starosta a
místostarosta. Je zakázáno od března do října hrát
kopanou, kterou je možno hrát na sousedním travnatém
hřišti.
Věřím tomu, že nikdo nebude úmyslně poškozovat
víceúčelové hřiště a že ještě dlouho bude sloužit pro
sportovní aktivity nám všem.
Petr Sýkora, starosta
PRODEJNÍ SKLAD
TĚSTOVIN
OBILOVIN
SLUNEČNICE
V Novém Sedle, ul. Příkrá čp. 97
Kontakt:
Hruboš Karel
-607 208 190
Hrubošová Miroslava -721 018 095

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