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MĚSÍČNÍK Obecního úřadu Nové Sedlo

V

ážení spoluobčané, opět se
k Vám dostalo další číslo
Novosedelského zpravodaje, ve kterém se Vám snažíme
přinést řadu informací z našich
obcí.
Děti mají za sebou první
prázdninový měsíc a věřím, že si
letošní slunečné dny užívají naplno. V minulém čísle zpravodaje
jsme psali o situaci epidemie
koronaviru, která se zlepšovala a
bohužel jsme se nejspíše předčasně radovali. Dle posledních
informací to vypadá, že se nám
epidemie opět vrací. Proto bych
chtěl apelovat na všechny naše
spoluobčany na dodržování všech
hygienických pravidel.
V měsíci červenci nadále pokračovaly práce na rekonstrukci
dvou bytů v čp. 56. Předpokládáme, že do konce srpna budou
práce dokončeny a noví nájemníci se budou moci nastěhovat.
Průběžně se provádí údržba zeleně
a další drobné práce. V průběhu
července došlo k odcizení 3 ks
měřičů rychlostí v Novém Sedle a
v Sedčicích. Tato událost byla
nahlášena na Policii ČR, tak
budeme věřit, že vše řádně vyšetří.
Opoziční zastupitel se nejspíše
stále nemůže smířit ze situací,
která nastala po "puči" (takto to
nazývají opoziční zastupitelé) v
dubnu 2019 a využívá nebo spíše
zneužívá zákona 106/1999 Sb. a
stále "zásobuje" Obecní úřad
dotazy, na které mu písemně
odpovíme, ale vzápětí máme v
poště další dotaz. Jen čekáme, kdy
přijde dotaz např. kolik se na
Obecním úřadu spotřebuje toalet-

ního papíru anebo spotřebuje
náplní do tužek. Zdárně ho
doplňuje jeden náš občan, který
také píše buď různé stížnosti či
dotazy, opět dle zákona 106/1999
Sb.
I nadále se těšíme na Vaše
Vážení čtenáři zpravodaje, na
jaře byl hlavním tématem našeho
zpravodaje koronavirus. Koncem
května to vypadalo, že jsme
všechno zvládli, došlo k uvolňování opatření. Uplynuly však
pouze dva měsíce a situace se
zhoršuje. Covid opět nabírá na
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příspěvky, náměty či připomínky.
Na závěr bych chtěl všem
dětem popřát hezký, druhý měsíc
prázdnin a dospělým příjemnou
dovolenou.
Petr Sýkora, starosta
dynamice a počet nových případů
nákazy roste. Nikdo z nás neví,
jak se bude vyvíjet situace dále,
jak to bude vypadat na podzim.
Jediné, co můžeme udělat sami je
nepodceňovat nákazu a dodržovat
základní hygienické návyky.
redakce

Nové Sedlo v Českém rozhlase
Dne 22. července navštívila
Nové Sedlo redaktorka Českého
rozhlasu Jana Vitásková. Prohlédla si obec a se starostou Petrem
Sýkorou natočila pro rozhlas
krátkou reportáž o novosedelském zámečku. Starosta se v
krátkosti zmínil o historii a

současnosti zámku, který si obec
spolu s rozlehlým parkem pronajala od italské firmy. Dnes lidé
využívají zámecký park k trávení
volného času, v srpnu zde
proběhne Sedlofest.
redakce

V červnovém čísle zpravodaje jsme vás informovali, že 13.
června oslavila své sté narozeniny paní Anna Lažanská. 14.
července 2020 nás zastihla zpráva, že paní Lažanská po krátké
nemoci náhle zemřela.
Redakce Novosedelského zpravodaje vyjadřuje rodině
upřímnou soustrast nad bolestnou ztrátou. Hodně síly k
překonání toho jediného, co nemůžeme nikdy změnit.
redakce

ZLATÁ SVATBA
V sobotu 25. července 2020 si
po neuvěřitelných padesáti letech
společného života řekli své „ano"
do dalších let manželé Marie a
Josef Heláskovi. Zlatá svatba se
konala v obřadní síni Obecního
úřadu v Novém Sedle, kde manželský pár v přítomnosti svých
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nejbližších obnovil manželský
slib podpisem do pamětní knihy.
Nechyběla svatební kytice, drobný dárek a samozřejmě také
přípitek na zdraví a další společná
léta. Za obec poblahopřál usměvavým manželům starosta Petr
Sýkora.
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K padesát let trvajícímu manželskému svazku přeje hodně zdraví a štěstí také redakce Novosedelského
zpravodaje.
redakce

Pokud chceme v naší obci udržet mladé lidi
musíme jim vytvořit vhodné podmínky pro spokojený život. V Novém Sedle probíhá již několik let
výstavba nových rodinných domků, některé jsou již
zkolaudované, jiné před dokončením. Vznikly dvě
nové ulice – Polní a U hřiště. Obě tyto lokality se

začínají pomalu měnit, majitelé domků si upravují
okolí, budují zahrady. Do obce se přistěhovaly nové
rodiny, které mají malé děti. V ulici Polní se k
trvalému pobytu přihlásilo zatím 8 nových obyvatel,
v ulici U hřiště 14. Celkově se oproti loňskému roku
zvýšil počet trvale přihlášených v Novém Sedle o 20.
redakce

Pandemie blbosti
V současné době se u nás šíří nejen
epidemie koronaviru, ale také šíření
blboviru. Otázkou je, jak s tímto
blbovirem bojovat. U koronaviru
zabírá izolace infikovaných od zdravé
populace, karanténní opatření, intenzivní péče o ty, u kterých se nemoc
nejvíce rozvinula a nošení roušek. To
poslední proti blboviru ovšem moc
nefunguje. Dá se totiž přes ně mluvit.
A navíc je prokázáno, že tato infekce
se nešíří jen mluveným slovem, ale i
psaným projevem. Což je kromě
jiného důvod, proč jejímu šíření
nezabrání ani izolace infikovaných a
karanténa. A co intenzivní léčba těch
nejvíce postižených osob? Tady zase
narážíme na to, že naše nemocnice
jsou sice perfektně vybavené přístroji
na podporu dýchání, ale úplně v nich
chybí ty na podporu myšlení.
Boj s blbovirem bude zkrátka ještě
hodně dlouhý a ukazuje se, že se
nejspíš nedá úplně vyhrát. Vždy, když
se totiž vypořádáme s nějakou jeho
mutací, objeví se jiná. To ovšem
neznamená, že bychom to měli
dopředu vzdávat.
redakce

Městský úřad Žatec
Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí
Životní prostředí
náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
PŘI NEDOSTATKU VODY
(veřejnou vyhláškou)
Městský úřad Žatec, Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí, obecní
úřad s rozšířenou působností, jako vodoprávní úřad věcně a místně příslušný
podle § 10 11 zákona č. 500/2004 Sb., (správní řád) ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád”), § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon”), posoudil skutečnostu, na které
dne 20.7.2020 upozornil správce povodí, tj. Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219,
430 03 Chomutov 3, IČ 70889988 a dále ve veřejném zájmu

s účinností od 29. července do 31. října 2020
podle ustanovení § 171 zákona č. 500/2004 Sb., (správní řád) ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 109 odst. 1 zákona č. 254/2001
Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

I. ZAKAZUJE ODBĚR
povrchových vod (opatření při nedostatku vody) z vodního toku Liboc
(IDVT 10100076) včetně všech přítoků a na všech příslušných vodních
dílech umístěných na vodním toku Liboc včetně přítoků ve správním
obvodu obce s rozšířenou působností Žatec.
Vodní tok Liboc
Nové Sedlo - Břežany, Číňov, Chudeřín, Nové Sedlo, Sedčice, Žabokliky

s účinností od 3. srpna 2020 do 31. října 2020
Břežanský potok (Číňovská svodnice)
Nové Sedlo - Břežany, Číňov, Chudeřín, Sedčice, Žabokliky

více informací: www.mesto-zatec.cz, www.nove-sedlo.cz
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Dne 13.7.2020 oslavila své
narozeniny paní J.
Karchňaková z Nového Sedla.
Přejeme mnoho zdraví, štěstí
a pohody.

Jak vytvořit
fungující
mezigenerační
bydlení
V minulosti bylo
soužití více generací v jednom domě
(nebo bytě) běžnější než dnes. Přesto
se i v současnosti
mnoho rodin z ryze
praktických důvodů rozhodne obývat
jeden dům. Samozřejmě někdy je tento krok učiněn pouze z nutnosti, např. po rozvodu, kdy nemáme kam jít.
Společné bydlení s rodiči či prarodiči není jen tak.
Rozhodně je potřeba si všechno důkladně promyslet,
abychom se vyhnuli pozdějším vážným konfliktům, které
mohou vést k rozvratu celé rodiny.

Ať už jste se rozhodli pro dvougenerační
bydlení sami, nebo pod tlakem okolností, či
z povinnosti, lze to zvládnout bez zbytečného stresu. Jistě, konfliktům se nejspíš
tak úplně nevyhnete, ale s trochou tolerance,
vzájemné úcty a pochopení, můžete žít
spokojeně. Co pro to musíte udělat?
Pravidla a kompromisy…
Úplně nejlíp uděláte, pokud si všichni
společně sednete k jednomu stolu a proberete určitá
pravidla, která se budou muset dodržovat. V první řadě si
domluvte, kdo a kdy bude užívat společné prostory, abyste
předešli následným hádkám. Máte-li zahradu, myslete i na
ni, ač se to může zdát banální. Každá žena si bude chtít
pěstovat své plodiny, květiny, proto se domluvte, který kus
bude mít kdo k dispozici, aby nezasahoval do prostoru
druhého.
Rozhodně nepodceňte otázku soukromí, pokud
nechcete mít neustále nezvané návštěvy. U oddělených
bytových jednotek je to jednoduché, u společného bydlení
v jednom prostoru trvejte např. na klepání před vstupem do
vašich místností. Dopředu si domluvte, v kolik hodin bude
vyhlášen noční klid. Jestliže prarodiče chodí spát velmi
brzo a vy jste spíše nočními tvory, je potřeba chovat se
ohleduplně. Nikdo vám nemůže zakázat mít puštěnou
hudbu nebo televizi, avšak nemusíte ji mít příliš nahlas.
Dalším krokem je pak dělba povinností, určitě ničemu
neprospěje, pokud se jedna rodina bude starat o vše a
ostatní nehnou ani brvou. Rozdělte si, kdo bude kdy vytírat
před vchodem, sekat zahradu… A v neposlední řadě jsou
zde finance. Jestliže nemáte samostatné rozvody vody a
elektřiny, vymezte si, jakým dílem budete spravedlivě
přispívat, jak se budou dělit přeplatky a nedoplatky atd.
Nejedna rodina skončila u soudu, protože se rozhádali
právě kvůli financím ve společné domácnosti.
Pokud se nezvládnete domluvit na kompromisech,
měli byste si společné bydlení raději rozmyslet.

Dcera, matka, babička…
Tři ženy, které se na jednu stranu milují a respektují, na
druhou stranu si však dokáží vjet pořádně do vlasů. O to
víc, když nežijete pod jednou střechou s vlastní
maminkou, ale s tchyni – tam bývá rivalita na denním
pořádku. Pokud máte dům, který má samostatné bytové
jednotky, dá se vše zvládnout vcelku v pohodě. Jakmile
však sdílíte společné prostory, je situace horší. Každá žena
PhDr. Michaela Miechová
si chce udělat své zázemí, svou domácnost. Nehledě na to,
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz
že starší generace vždy mají tendenci těm mladším radit,
www.mojra.cz
porovnávat, co dělají jinak a lépe… Má to však také jednu Pokud řešíte podobný, nebo jiný problém, můžete si objednat
obrovskou výhodu. Babička je stále po ruce, a to je k konzultaci na www.mojra.cz. Případné otázky nebo podněty k
nezaplacení.
článkům zasílejte na email poradna@mojra.cz nebo volejte na
+420 731 226 690.

Může to fungovat? Ano!

HISTORIE
Mezi nejkrásnější chvíle patří letní pozorování
nočního nebe. Musíme si sice na pořádnou tmu trochu
déle počkat nebo dřív vstát, ale zážitek je to krásný. V
letošním létě můžeme na hvězdném nebi vidět
kometu Neowise, kterou lze za dobrých pozorovacích
podmínek sledovat i pouhým okem. Neowise patří
podle astronomů k nejjasnějším kometám za
posledních 13 let.
O tom, jak sledovali úkazy na obloze naši občané
před lety se můžeme dočíst v Kronice národní školy
Nové Sedlo, kterou vedl kronikář pan Antonín Nikrle:

Zatmění slunce
Dne 30.6.1954 nastalo po 13.00 hodině částečné
zatmění slunce, pouhým okem viditelné. Nad
krajinou se sneslo zvláštní ticho a klid jako před
bouří. Státní rozhlas upozornil občany. Na zahradě
státního statku pozorují zatmění lidé začazenými
nebo barevnými skly. Krajina měla ponurý, zamlžený
pohled, všude ticho, šero, jako v 8 hodin večer. Kočka
jevila neklid. Kuřata šla na hřad (jako večer), ptáci se
skryli v hnízdech, kohouti kokrhali. Vše utichá, čekáš
vypuknutí bouře. Občané v práci o zatmění živě
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zajímali a pozorovali oblohu. Stručné informace jim
na místě podal ředitel školy A. Nikrle.
Zatmění slunce
Dne 15.2.1961 bylo možné v době od 7.45 hod. do
9.00 hod. pozorovat velké zatmění slunce, druhé
největší ve XX. století. Zatmění vrcholilo v době od
8.45 hod. do 9.00 hod. Počasí pozorování nepřálo.
Nad krajem se snesla hustá mlha. Sluneční kotouč
nebyl vůbec vidět. Bylo možno pozorovat zvláštní

žlutavě šedě modré šero. Ve třídách se musilo svítit.
Po zhasnutí světel (na zkoušku) asi v 8.45 hod. bylo
šero největší. Z rozhlasu byly vysílány pokyny
astronomickým kroužkům a časové zvukové signály
vteřinové a minutové. Žáci byli průběhem zatmění o
přírodním jevu vhodně poučeni. Po 9.00 hodině
zatmění skončilo a v půl desáté bylo náhle světlo a
jasno. K 11.00 hodině se mlha zvedla a zasvítilo i
slunce.
Vl.Kubelíková

TJ NOVÉ SEDLO
Vážení fotbalový příznivci, příprava na novou
sezónu je v plném proudu a začátek soutěže se blíží. V
letní přestávce se nám podařilo udržet mužstvo ve
stavu, v jakém jsme končili jarní část a přivést několik
kvalitních hráčů. Tým Nového Sedla posílí hráči :
Richard Zelinka, Marek Břečka, Marek Paul a Karel
Krejčík, Tomáš Krulich (brankář).
Sedelští fotbalisté již sehráli tři přípravná utkání a
další je čekají. Nejprve se utkali s Chomutovskými
mladými fotbalisty kategorie U16, které porazili 6:4,
ukázali jako velmi šikovní fotbalisté a věřím, že je
čeká velká budoucnost.
V dalším utkání se náš tým setkal s týmem Hředle u
Rakovníka, který v minulé sezóně obsadil druhé
místo v Rakovnickém okresním přeboru. Tento zápas
náš tým nezvládl dobře a prohrál 6:4. V zatím

posledním utkání se naši fotbalisté utkali s celkem
Ervěnic, kde prohráli 5:1.
Další přátelské utkání sehrají naši hráči v
sobotu 8.8. od 10h s Březnem na jejich hřišti a 15.8.
od 10h na hřišti Klášterce.
První mistrovský zápas sehrají naši fotbalisté na
domácím hřišti dne 22.8. od 10:00h proti
Lenešicím.
Termíny zápasů:
Sedlo – Lenešice 22.8 od 10h
Údlice – Sedlo 30.8. od 17h
Sedlo – Kopisty 5.9. od 10h
Prosím všechny fanoušky a přátelé sedelské
kopané, aby přišli podpořit náš tým na startu
soutěže.

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

Sportu zdar a fotbalu zvlášť.
Jakub Černý

„Pomluva nepřítomných je hlavní
částí našich rozprav. Kdyby se
veškeré lidstvo sešlo na jediném
místě, nevědělo by brzy, o čem
mluvit.”
Jan Neruda
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