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MĚSÍČNÍK Obecního úřadu Nové Sedlo

V

ážení čtenáři, opět do
Vašich schránek dorazilo
další číslo Novosedelského
zpravodaje, ve kterém Vám přinášíme řadu informací ze života v
našich obcí.
Budeme věřit a doufat, že epidemie koronaviru už je za námi a
život se vrací do starých kolejí. I u
nás na obci se podařilo zdárně
vypořádat s epidemií, obec měla
zajištěno dostatek ochranných
pomůcek pro naše občany.
Z důvodu epidemie se nekonala
zasedání zastupitelstva. Poslední
proběhlo 30.1. a druhé zasedání
zastupitelstva proběhlo 29.6., kde
bylo na programu 28 bodů.
Hlasování probíhalo v poklidu a
za cca 1 hodinu bylo jednání
zastupitelstva ukončeno. Rád
bych se zastavil u hlasování o
závěrečném účtu obce, dost důležité hlasování, ale i tak se opoziční
zastupitelé při hlasování jednotně
zdrželi, jako by nám všem chtěli
dát najevo, jak "moc jim na našich
obcí záleží" anebo nezáleží…těžko říct.
V uplynulém období proběhla
kontrola v DPS, kdy bylo stanoveno do konce října 2018 odeslat
na ministerstvo zprávu o nápravě,
což jsem ještě já stihl udělat a
zbývající nedostatky měly být
odstraněny do konce února 2019.
Pan Zídek v únoru odeslal dopis,
že už je vše v pořádku. Bohužel při
následné kontrole z ministerstva v
červnu bylo zjištěno, že nedostatky
byly odstraněny pouze na papíře,
za což byla obci udělena pokuta
11.000,- Kč. To je jeden z řady
kostlivců, který na nás vypadl ze
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skříně po pěti měsíčním experimentu vládnutí. Jistě na tom má
podíl i paní Stejskalová, která v
lednu 2019 na zasedání zastupitelstva veřejně doslova prohlásila, že DPS si bere pod palec.
Těšíme se na Vaše příspěvky,
kdy máte možnost napsat své

náměty či připomínky, pokud se
nebojíte, že na ně bude někdo
reagovat a odpoví.
Na závěr bych chtěl všem dětem popřát pohodové dva měsíce
prázdnin a dospělým příjemně
strávené dny v době dovolených.
Petr Sýkora, starosta

Oslava 100. narozenin

neobvyklý dar – mladou lípu. Tu
pak společně vysadili na krásném
místě v zahradě, kde její kořeny
paní Lažanská zasypala hlínou.
Teď je strom ještě malý, ale
jednou bude dávat krásný stín a
všem bude připomínat sté narozeniny jejich babičky.
Jen velmi málo lidí má možnost žít tak dlouho, a ještě vzácnější je, když se někdo dožije
takto vysokého věku ve zdraví.
Paní Lažanské přejeme dodatečně
za celou redakci Novosedelského
zpravodaje vše nejlepší, hlavně
hodně zdraví a mnoho dalších
spokojených dní v životě.
Vl. Kubelíková

Číňov je malá krásná obec,
která žije svým klidným životem.
V sobotu 13. června tady bylo ale
neobvykle rušno. Slavilo se totiž
jedno krásné životní výročí.
Když slaví narozeniny dáma,
většinou se o věku taktně mlčí,
výjimkou je, když se tato dáma v
plné síle a duševní svěžesti dožije
kulaté stovky. Paní Anně Lažanské bylo dopřáno prožít jedno celé
století a sté narozeniny oslavit v
kruhu své rodiny a přátel. K
neuvěřitelnému jubileu přišel
oslavenkyni poblahopřát také
starosta obce Petr Sýkora a číňovští sousedé, od kterých dostala
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ale i pro samotné zdravotníky. U
nás ale převzaly iniciativu naše
ženy – problém vyřešily jednoduše
tím, že začaly šít roušky pro naše
občany. Za to, jak se k aktuální
situaci postavily patří velké poděkování od nás všech paní Hana
Kovandová, Světlana Prokůpková, Veronika Gÿoriová, Magda Kosperová, Miluše Černá,
Stanislava Ševčíková, Barbora
Rešetková. Látky dodaly paní
Bohuslava Dostálová, Anna
Kremlová, Zdeňka Koutová.
Díky.
Poděkování patří také všem

občanům, kteří dodržovali protikrizová opatření a chovali se
rozumně. Všichni jsme byli vystaveni situaci, která tady v novodobé
historii nebyla. Jestli boj s pandemií byl správný nebo ne bude
možno posoudit až za rok, možná i
později.
Koronavirus ale nikam nezmizel a nezmizí. Je stále mezi námi a
je důležité dodržovat základní
pravidla, abychom minimalizovali
riziko případné nákazy. Důležité
je, bychom se chovali zodpovědně,
tak jako dosud.
redakce

Opět ty naše včelky…

A zase ty čtyřkolky…

Ve veřejnoprávní televizi, na internetu se opět objevila informace ohledně
postřiků a následků pro včely. Již jednou
jsem se o tom v lednu okrajově zmínil a
následně jsem se dozvěděl, že se můj
příspěvek dotkl nějakého studenta a
údajně mě obvinil, že lžu. No nevím,
pouze jsem citoval informace z veřejnoprávní televize, takže v tom případě
lže veřejnoprávní televize a tam by
podle mého úsudku měla směrovat
stížnost a obvinění dotčeného studenta.
V květnu letošního roku
zazněla
informace, že na Náchodsku vlivem
postřiků řepky došlo k úhynu 50
včelstev. Tak nevím, čemu a komu věřit,
ale to nechám na posouzení čtenářům.
Jen je mi líto té naší „matky přírody“, že
musí snášet stále další a další příděly
různých chemikálií a musí si s tím sama
poradit, jelikož některým ochráncům
přírody je to celkem jedno.
Petr Sýkora, starosta

Akademická otázka pro
majitele čtyřkolek: Jak by se
Vám líbilo, kdyby Vám někdo
jezdil u domu po zahradě
například traktorem? Zřejmě
byste neskákali radostí, že Vám
někdo ničí Váš pozemek. Proč
tedy pár nezodpovědných osob,
obyvatel obce Nového Sedlo,
stále jezdí po soukromých
pozemcích? Už tu před lety byl

jeden případ, kdy si „čtyřkolkář“ vyrazil na jízdu, která
málem skončila tragicky. Naštěstí vyvázl jen se zraněním.
Myslíme si, že je tu dostatek
oficiálních polních cest, kde se
dá jezdit a neničit tak zemědělskou půdu nebo pastviny. V
případě dalších zjištění jízd na
čtyřkolkách po soukromých
pozemcích budeme informovat
Policii ČR.
redakce

VRACÍME SE K
NORMÁLNÍMU ŽIVOTU
Pandemii COVID-19 zvládáme
celkem dobře a konečně se
můžeme vracet k normálnímu
životu. Můžeme zase chodit za
zábavou, se známými na pivo,
můžeme navštěvovat příbuzné
atd……
Dovolte nám, abychom se v
dnešním čísle zpravodaje ještě
jednou ke koronaviru vrátili.
Jedním ze symbolů pandemie byla
povinnost nosit roušky. Bohužel
roušek byl v polovině března všude
nedostatek nejenom pro občany,

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
Rádi bychom Vás prostřednictvím zpravodaje opět informovali o pečovatelské službě
(dále jen služba) poskytované
na území obce Nové Sedlo a
přidružených obcí. Služba je
poskytována nejen v Domě s
pečovatelskou službou, ale i ve
Vaší domácnosti. Pokud potřebujete pomoc s některými
úkony, které už kvůli nemoci či
věku nezvládáte sami, je možné
podat si žádost o poskytnutí
pečovatelské služby, kterou,
stejně jako veškeré ostatní informace, naleznete na webu
www.nove-sedlo.cz, na obecním úřadě, nebo v Domě s
pečovatelskou službou (Hlavní
13, Nové Sedlo).
V případě dotazů můžete
taktéž kontaktovat sociální
pracovnici na telefonním čísle:
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724 884 931.
V současné době disponujeme v Domě s pečovatelskou
službou jedním volným bytem.
V případě zájmu o byt v DPS, je
nutné podat žádost o přidělení
bytu, kterou můžete získat na
stejných místech jako žádost o
poskytnutí služby (viz výše).
Protože nám na našich
klientech záleží a přejeme si
poskytovat co nejkvalitnější
služby, bylo realizováno další
zjišťování spokojenosti klientů,
přičemž výsledek byl velmi
uspokojivý. Spokojenost s
poskytovanými službami je 96
%. I nadále budeme zjišťovat
přání a názory našich klientů a
jejich rodinných příslušníků.
Bc. Marie Richterová
(sociální pracovnice)
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USNESENÍ
z 2. zasedání ZO Nové Sedlo konaného dne 25.06.2020
Zastupitelstvo Obce Nové Sedlo rozhodlo a schvaluje:
2
- Prodej pozemku p.č. 890/9 (o výměře 15 m ) v k.ú. Nové
2
Sedlo u Žatce – cena 600,- Kč (40,- Kč/m ) - Nevyhovění
žádosti o prodej nemovitosti čp. 3 v obci Sedčice z důvodu
rekonstrukce a vzniku obecního bytu
- Poskytnutí finančního příspěvku Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska, Okresní sdružení hasičů Louny ve výši
1 000,- Kč
- Dodatek č. 23 ke Smlouvě o poskytování knihovnických
služeb a sdružení fin. prostředků (smluvní částka pro rok
2020 - 9.936,- Kč), Finanční zpráva o hospodaření
- Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k
nemovité věci a o zřízení věcného práva č. ULN/26/2020
– p.p.č. 46/4 v k.ú. Chudeřín s Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových
- Záměr prodeje části pozemku p.č. 344/2 v k.ú. Břežany u
Žatce
- Odložení schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene
se společností GridServices, s.r.o. na další zasedání ZO
Nové Sedlo
- Rozpočtové opatření č. 2/2020
- „Podpora spolkové činnosti 2020“ – poskytnutí dotace
TJ Nové Sedlo ve výši 200 000,- Kč
- Veřejnoprávní smlouvu č. ……/2020 uzavřenou mezi
obcí Nové Sedlo a městem Žatec o přenosu příslušnosti k
projednávání přestupků
- Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Nové Sedlo
v plné výši 171 203,40 Kč do rezervního fondu školy
- Realizaci projektu výzvy č. 80 – OP VVV – Šablony III
– Podpora škol formou projektů zjednodušeného
vykazování – Šablony III, která byla vyhlášena MŠMT
dne 31.3.2020
- Úpravu odpisového plánu dlouhodobého majetku na rok
2020 ZŠ a MŠ Nové Sedlo – plánované odpisy na rok
2020 – 31 848,- Kč
- Posílení investičního fondu ZŠ a MŠ Nové Sedlo a
současně zastupitelstvo ukládá převést finanční prostředky
ve výši 166 795,- Kč z investičního fondu ZŠ a MŠ na
účet obce Nové Sedlo
- Závěrečný účet Obce Nové Sedlo za rok 2019 – bez
výhrad
- Účetní závěrku Obce Nové Sedlo 2019 – bez výhrad
- Účetní závěrku ZŠ a MŠ Nové Sedlo 2019 – bez výhrad
- Poskytnutí fin. sponzorského daru Ekologickému centru
Žatec ve výši 1 000,- Kč
- Poskytnutí fin. daru Lince bezpečí, z.s. ve výši 5 000,Kč
- Odložení schválení Řádu veřejného pohřebiště obce
Nové Sedlo dle §16 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb., o
pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
- Místo pro konání svatebních obřadů na veřejném
prostranství a to v parku u zámečku v Novém Sedle
- Rozpočtové opatření č. 3/2020
- Žádost ZŠ a MŠ Nové Sedlo o povolení výjimky z
nejnižšího počtu žáků ZŠ
Pozn.: s úplným zněním se můžete seznámit na úřední
desce

Fenomén zla - udávání, udavačství,
nesmyslné stížnosti.
Nedávno jsem si přečetl článek na internetu, jak
se stává v České republice udávání druhých –
podotýkám, že zákon to umožňuje i anonymně, opět
smutnou módou. Policie, soudy a i ostatní úřady
jsou zahlceny nesmyslnými udáními a stížnostmi,
takže nemají tolik času na řádné řízení.
Bohužel i mezi námi je pár jedinců, kteří většinou
smýšlí negativně, jak by to někomu vytmavil,
ublížil, zničil atd.....nepřemýšlí o dopadu svého
zlomyslného konání, hlavně když páchá zlo.
Naštěstí takových to jedinců je jen pár, kteří takto
jednají a mají pocit, že dělají vše pro blaho všech,
ale nedochází jim, že tím jen ukazují svou
omezenost a hloupost. A nejhorší pro ně je, když s
žádnou stížností či udáním neuspějí…to pak snad
ani nemohou v noci spát. I v současné době pár
jedinců se stávají "spisovateli" a píší a píší......
Petr Sýkora, starosta

KONEC ŠKOLNÍHO ROKU ZA
DÁVNÝCH ČASŮ
Školní rok 2019/2020 byl v mnoha směrech
neobvyklý a náročný. Žáci, pedagogové i rodiče ho
však úspěšně zvládli a děti si na konci června
odnesli domů vysvědčení. Mají před sebou dva
měsíce volna a my jim přejeme krásné prázdniny
plné zážitků a dobrodružství.
A jak se slavnostní den předávání vysvědčení
změnil od dávné minulosti můžete porovnat podle
článku z roku 1930: (www.bejvavalo.cz, Původní zdroj
historického článku: Národní listy - 1930, autor
neuveden.)

Konec školního roku.
Všichni páni rektoři a správcové škol dopsali
poslední oběžník, po třídách s tím „lejstrem“ školu
prošmejdil školník, korejš jsme mu říkali jistě
výstižně, a v tom úředním oběžníku vedle
obvyklých pokynů na samém konci stála věta:
Načež budou rozdána vysvědčení a žáci se
odeberou na prázdniny, které potrvají do 31. srpna.
Ředitelství a sbor učitelský očekávají že se žáci také
o prázdninách budou chovati řádně a mravně, jak se
na školní mládež sluší.
A jde se. Studenti „vypadnou z boudy“. Hned u
vrat si zapalují cigarety. Menší chasa se rozutíká k
maminkám a za chvilku „kouří“ také — čokoládu
nebo hýří v zmrzlině. Vysvědčení, „humory“,
bývají krásná, pěkná, méně pěkná, nepěkná a
„haupt“ neřádná.
Těchto posledních bývá nejméně — mládež se
učí dost a páni docenti, sami také v hlavě nesouce
jen prázdniny, ke konci roku nějaké to oko
přimhuřují.
®
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Školy se vyprázdní, obyčejně tam zůstane jen
ředitel a školník a oba se chystají upravit školu do
nového školního roku. Pozvou zedníky, malíře,
truhláře, instalatéry, potom babky myčky a uklízečky
— škola nemá nikdy prázdna a pavouci na stěnách
nikdy dlouhé chvíle.
Svět se několikrát otočí a Ivánek, hle, už zase do
školy jde. Je opálený, povyrostl, zesílil, první den je
zaražený. ale druhý den se už pere a dovádí... Ale nač

myslit do září, když se ještě nezačal červenec a veselé,
veselé prázdniny jsou tu!
Přejeme vám, děti i pánové, bezpečně krásné
koupání, na mezích hodně jahod, na pasekách malin a
borůvek, náramně studenou zmrzlinu a ještě
náramněji kyselé okurky a hlavně štědré strejčky a
tetičky. A svaté bezstarostí. K němu jako předpoklad
aspoň méně pěkné vysvědčení, bez „repce“, tím spíše
bez „sardele“.
Vl. Kubelíková

Online psychologická poradna Mojra.cz:
Rychlá a efektivní pomoc při řešení krize
Žijeme v digitálním světě, kterému vládne mocné médium zvané internet. Aniž bychom vytáhli paty z domu,
dokážeme online objednat dárky pro své blízké, zařídit dovolenou, nakoupit vše od elektroniky, oblečení, po jídlo
do lednice. Díky sociálním sítím a jiným komunikační kanálům zůstáváme v kontaktu s kamarády napříč celým
světem, sdílíme své každodenní zážitky, fotky, videa. Síla internetu nebere hranic, své o tom ví i PhDr. Michaela
Miechová, která se ji rozhodla využít při pomoci lidem ve složité životní situaci, a tak v roce 2016 vytvořila projekt
první online psychologické poradny v České republice.
Přestože je online psychologické poradenství v zahraničí již běžnou praxí, u nás je tato služba stále ještě v
plenkách. Do jisté míry je to dáno naší ryze českou povahou, kdy na jedné straně toužíme po nových možnostech,
na druhé se jich obáváme a držíme si je od těla. Hned v úvodu je nutno poukázat na fakt, že online psychologické
konzultace jsou podle různých odborných studií svou kvalitou srovnatelné s návštěvou kamenné poradny.
Když nejde Mohamed k hoře…
Stěžejním problémem moderní doby je nedostatek času. Žijeme v neustálém koloběhu práce a rodinných
povinností, chvíle volna raději věnujeme blízkým lidem, koníčkům, cestování apod., než abychom tento čas
„promarnili“ v ordinaci lékaře, psychologa. Odrazují nás také dlouhé čekací lhůty, protože problémy toužíme (a
potřebujeme) řešit co nejdříve, a ne až za několik týdnů, měsíců.
Projekt psychologické poradny Mojra.cz vychází z myšlenky lidem co nejvíce zpřístupnit služby
psychologů a reagovat na překážky, které jim brání v návštěvě odborníka. Prioritou online psychologické poradny
Mojra.cz bylo zkrátit objednací lhůty na minimum. Podařilo se a klienti mohou získat online konzultaci již do
hodiny od uskutečnění objednávky. A co víc, psychologové Mojra.cz jsou jim k dispozici v průběhu týdne i o
víkendu nejen dopoledne, ale i v odpoledních a večerních hodinách.
Online konzultace ocení nejen ti, kterým se za pomocí nechce cestovat, ale i ti, kteří se tam z nějakého důvodu
dostavit nemohou (např. senioři, maminky na mateřské dovolené, pracovně vytížení jedinci, týrané osoby, lidé
imobilní, trpící úzkostí, sociální fobií). Psychologové online poradny Mojra.cz jsou dostupní klientům z pohodlí
jejich domova. Vše, co potřebují je internetové připojení nebo telefon. Konzultace probíhají formou videohovoru
přes Skype, WhatsApp, Viber, telefonicky či emailem.
K dispozici je vám 15 zkušených psychologů z různých oblastí psychologie. Pomohou vám s řešením náhlé,
nebo dlouhodobé krize ať už z oblasti partnerských vztahů, rodinných a mezilidských vztahů, s výchovnými
problémy u dětí a dospívajících, s pracovními problémy, depresemi, úzkostmi a jinými problémy v osobní
rovině.
Konzultaci si můžete objednat jednoduše na stránkách www.mojra.cz, kde naleznete také kompletní ceník. Pro
čtenáře Novosedelského zpravodaje je připravena sleva -10 % z ceny konzultace. Stačí v posledním kroku
objednávky uvést slevový kód NOVESEDLO.
Pokud máte nějaké dotazy k fungování poradny Mojra.cz využijte email: Poradna@mojra.cz
nebo telefon +420 731 226 690.
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Jak se vyrovnat se ztrátou
zaměstnání
Práce je součástí vaší identity, ať už ji považujete za
své poslání, nebo nutné zlo, které je potřeba pro to, abyste
si mohli udržet určitou životní úroveň a každý měsíc
poctivě platit účty. Pracovní trh je ovšem nevyzpytatelný,
každému tak může ze dne na den přistát na stole výpověď.
Je to rána, kterou jste nejspíš nečekali. Zejména když na
dané pozici trávíte většinu svého pracovního života. Co
teď? Co s vámi bude?

Konec, nebo nový začátek?
Je přirozené, že se vám hlavou honí spousty otázek. Že
uvažujete o tom, jak zaplatíte účty, z čeho budete žít, co
budete dělat. Nové pracovní nabídky se také nehrnou,
budete tak muset navštívit Úřad práce, požádat o dávky
podpory v nezaměstnanosti. Už jen to může být pro mnohé
velice stresující. K tomu máte najednou spoustu času, se
kterým nevíte, jak naložit.
Jakmile vyřídíte všechny povinné pochůzky na
úřadech, dovolte si pár dní klidu, nikam nespěchejte.
Využijte tento čas k relaxaci a přemýšlení o tom, kam
chcete svůj život dále směřovat. Chcete opět pracovat na
pozici podobné té minulé? Nebo se vydáte úplně novým
směrem? Vytvořte si například seznam, ve kterém si
srovnáte své požadavky. Poté s rozvahou vypracujte
životopis. Jestli nevíte, jak na to, požádejte o pomoc
někoho zkušeného. Ať už z rodiny, nebo pracovnici Úřadu
práce.
Připravte se na to, že hledání nové práce není
jednoduché a zabere to více času. Poohlížejte se po
různých nabídkách, které jsou dostupné na internetu,
rozesílejte životopis, upravujte jej dle potřeby a trénujte

pracovní pohovory. Pokud nevíte, jakým směrem se
chcete ubírat, nebojte se poradit s rodinou,
manželkou/manželem, dětmi, pracovnicemi úřadu nebo
formou kariérního poradenství u psychologa. Možností je
opravdu hodně.
Nedovolte si doma zlenivět a raději si dopředu
naplánujte, co budete každý další den dělat, čemu se
chcete věnovat. Je to pro vás zcela nová situace, nejste
zatím zvyklí mít takovou spoustu volného času. Nenechte
však míjet dny jeden za druhým a raději je nějak
smysluplně využijte. Nuda a smutek jsou častou příčinou
depresí, nenechte se jimi ovládnout.
Pokud toužíte po něčem novém, zkuste se poohlédnout
po různých rekvalifikačních kurzech. Samozřejmě si
říkáte, že nemáte peníze na rozhazování, ale zde opět
pomůže porada na Úřadu práce. Ten totiž nabízí různé
kurzy zdarma a pracovnice vám rády sdělí všechny
podmínky a možnosti.
A rada na závěr? Změňte úhel pohledu. Neberte ztrátu
zaměstnání jako konec, ale jako příležitost začít znovu,
zapracovat na sobě a dělat třeba právě to, k čemu jste před
léty nesebrali odvahu.
PhDr. Michaela
Miechová
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz

www.mojra.cz
Pokud řešíte podobný, nebo jiný problém, můžete si objednat
konzultaci na www.mojra.cz. Použijte slevový kód
NOVESEDLO a získáte slevu 10 % z ceny objednávky.
Případné otázky nebo podněty k článkům zasílejte na email
poradna@mojra.cz nebo volejte na +420 731 226 690.

1. ročník dětských rybářských závodů v Čejkovicích
Rybaříci Nové Sedlo připravili pro malé rybaříky závody, které se konaly 13.6.2020 na Čejkovickém
rybníku za podpory obce Nové Sedlo a předsedy Rybářského svazu Žatec.
Na závody dorazilo poměrně dost malých rybaříků, celkem 27 soutěžících. V devět hodin se odtroubil
začátek závodu, rybaříci si našli své
místo, někteří šťastně, někteří méně
šťastněji (ponaučení do dalších
ročníků, že místa by se měla losovat).
Není zátoka jako zátoka. A začalo
nahazování prutů, přehazování,
zamotávání, tahání ryb z vody.
Někteří tahali rybu za rybou,
bohužel byli i tací, kterým štěstí
nepřálo, nicméně to nikomu náladu
nezkazilo, každý po skončení dostal
malý dáreček, pamětní list z rukou
předsedy rybářského svazu. Novosedelským rybaříkům se dařilo: 1. místo
obsadila Eliška Černochová další umístění bylo za 3. místo a to si vybojoval
Michal Jurík. Gratulujeme
Po vyhlášení bylo občerstvení, opékaly se buřty, rodiče připravili maso na gril, dokonce byl i dort.
Tímto moc děkujeme Obci Nové Sedlo, panu Josefu Valhovi za finanční podporu. Tatínkům i maminkám za
přípravu rybníku a občerstvení. I všem závodícím dětem, které si to moc užily a tím nás potěšily.
Tak zase za rok.
Jaroslava Holičová
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Pasování předškoláků
V Mateřské škole Nové Sedlo proběhlo v pátek 26.6.2020
slavnostní pasování předškoláků. Dětem byly předány šerpy,
knihy s věnováním a mnoho jiných dárků. Budoucím prvňáčkům
přejeme hodně úspěchů ve škole.

Eva Rámešová - učitelka MŠ

Netradiční předávání vysvědčení
V pátek 26. 6. 2020 bylo žákům Základní školy Nové Sedlo
předáno vysvědčení zcela netradičním způsobem. Všichni se sešli
před budovou školy, v rozestupech, s rouškami kvůli nařízení
koronavirové pandemie.
Paní učitelky všem přítomným žákům předaly vysvědčení,
poučily je o bezpečnosti, jak se chovat o prázdninách a popřály
krásné prázdniny.
Všichni se už nyní těšíme na září, kdy přivítáme prvňáčky a
doufáme, že žáci usednou už tradičním způsobem do lavic. Krásné
prázdniny!
Mgr. Lenka Riedlová - učitelka ZŠ

HISTORIE
V sobotu 28. září 2019 jsme oslavili významné
výročí: 770 let od první písemné zmínky o obci Nové
Sedlo. O tom, že okolí naší obce bylo osídleno dávno
před tímto datem svědčí zápis v Pamětní knize obce
Nové Sedlo, kterou v roce 1933 sepsali farář Antonín
Schindler a zednický mistr Josef Achtner.

II. Ze starověku
Jako v celém Žateckém okrese nalézají se i v
Novém Sedle stopy starověkého osídlení. Takto se
jeví jmenovitě Goldhűbel (Zlatý vršek, pahorek) a
jeho okolí, které bylo značně osídleno. Jeho zvláštní
uzpůsobení a jeho terasovitá výstavba je k tomu jako
stvořená. V této oblasti; zejména u ovčárny nachází
se nálezy starých kulturních pozůstatku, které
vyhledával zanícený sběrač a vyhledávač
pozůstalostí pro zachování budoucím. Byl to majitel
statku z Rybňan Václav Burgstaller, který po dobu
12-ti let, 1874-1886 měl pronajatý statek Nové Sedlo
a Chudeřín. Jeho značné historické nálezy v Novém
Sedle uchovával v půdní komoře svého panského
domu v Rybňanech. V důsledku požáru dne 15. října
1902 byla tato cenná sbírka zničena. Pouze jednotlivé
kusy mohly být zachráněny. Bohužel nezůstaly ani

nákresy. Co se našlo ve spáleništi a později ještě bylo
objeveno v Novém Sedle, je z větší části uloženo v
centrálním muzeu pravěkých dějin pro Severní
Čechy v Teplicích-Šanově. Jednotlivé kusy se
nalézají také v Městském muzeu v Žatci a
Chomutově; také umělecko-historické dvorní
muzeum uchovává jednotlivé nálezy. Mezi nimi se
nacházejí zajímavé a cenné zbytky různých
kulturních úlomků. Doba kamenná je zde zastoupena
mit facettierten Steinhammer aus dem Kulturkreise
der Schnurkladmik?; * z doby bronzové je dosti
hrnků, misek, číší, závěsných pohárů s ouškem, jakož
i kostěná laločnatá tětiva – jsou to svědci typické
lužické kultury. Také železná doba keltskogermánské periody (časového úseku) je prokazatelná
nálezy (La Tenefunde), kde je nutno zmínit nádherný
náramek z tmavě modrého skla (u vykopávky
kostlivce) a urnu. Mnoho nálezů bylo uchováno
zásluhou řídícího učitele Antonína Weise, který je
věnoval historickému muzeu. Těmito nálezy je bez
námitky potvrzen germánský charakter osídlenců.
* kamenným kladivem z kulturního období Schmurkeramik (nelze doslovně přeložit) 
Vl. Kubelíková

Křídla sovětů ovládli chmel cup
titulů FC VIOLIN ze zimního a Křídla Sovětů z
letního turnaje. První místo si již podruhé domů
odvezla Křídla Sovětů, vítězství jim v posledním
zápase zajistil jeden jediný gól do brány FC VIOLIN.
Aby to Violinům nebylo líto, člen jejich týmu se stal
nejlepším střelcem turnaje. Tradiční soutěž v
V deštěm provázeném finále se utkali obhájci panenkách opět ovládl Pavel Hassman s pěti

Máme za sebou třetí ročník našeho Chmel Cupu a
troufám si říct, že zatím ten nejvydařenější! Počasí
nám celý den přálo a lehký deštík k večeru po parném
odpoledni potěšil nejednoho účastníka. Týmů
dorazilo téměř čtyřicet a z toho několik již
opakovaně.
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povedenými údery do míče. Svůj loňský rekord tedy výborný průběh a příjemnou přátelskou atmosféru po
nepřekonal.
dobu konání celého turnaje. Neproběhly téměř žádné
stížnosti
na rozhodčí, kterým tímto také děkuji, a při
Cílem letošního ročníku bylo pozvednout úroveň
hře
nedošlo
k žádnému ostrému vyhrocení. V
turnaje zase o něco výš, a to se nám jistě povedlo.
Chtěl bych moc poděkovat celému organizačnímu neposlední řadě děkuji i všem účastníkům, že přijeli a
týmu, i za ztížených podmínkách jsme to zvládli mohli jsme si spolu užít hezký fotbalový den.
skvěle! Za jeden z největších úspěchů letos považuji

Patrik Koutník, Turnajový král

FC Violin

Křídla Sovětů

FC Viet Chomutov

pořadatelský tým
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

Pavel Hassman
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